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Az egyes (magasabb vezetői, vezetői) munkakörökre vonatkozó szabályok 

 

 

Magasabb vezető beosztású munkakörben dolgozók 

 

Rektor 

 

A pályázat kiírója Szenátus 

A pályázat közzétételének helye Oktatási és Kulturális Közlöny
*
, személyügyi 

központ honlap
**

, ELTE honlap 

Véleményező/javaslattevő testület 3
Szenátus (rektorjelölt megválasztása), kari 

tanácsok (véleményezés a Szenátus számára) 

Kinevező köztársasági elnök 

Megbízás időtartama 4
3 év (egy alkalommal megismételhető) 

Minősítés (értékelés) oktatásért felelős miniszter  

(átruházás esetén a Gazdasági Tanács) 

Illetmény megállapítása oktatásért felelős miniszter a Gazdasági Tanács 

javaslatára 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

oktatásért felelős miniszter  

(átruházás esetén a Gazdasági Tanács) 

Fizetés nélküli szabadsága engedélyezése oktatásért felelős miniszter  

(átruházás esetén a Gazdasági Tanács) 

300 napnál hosszabb kiküldetés vagy távollét 

engedélyezése 

oktatásért felelős miniszter 

(átruházás esetén a Gazdasági Tanács) 

300 napnál nem hosszabb kiküldetés vagy távollét 

engedélyezése 

oktatásért felelős miniszter 

(átruházás esetén a Gazdasági Tanács) 

Kártérítésre kötelezés oktatásért felelős miniszter 

(átruházás esetén a Gazdasági Tanács) 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

tudomásulvétele/engedélyezése 

oktatásért felelős miniszter 

(átruházás esetén a Gazdasági Tanács) 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

oktatásért felelős miniszter 

(átruházás esetén a Gazdasági Tanács) 

Visszahívás Szenátus, kari tanácsok (véleményezés) 

Felmentő köztársasági elnök 

                                                 
1
 Megállapította az ELTE SzMSz három kötetének módosításáról a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvényre és más jogszabályokra figyelemmel című CCXLVIII/2012. (XII. 17.) Szen. sz. határozat. 

Hatályos: 2012. XII. 18. napjától. 
2
 Egységes szerkezetben a módosításáról szóló C/2013. (III. 18.) Szen. sz., CLXXXI/2013. (V. 27.) Szen. sz., 

CCXLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz., CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz., CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. 

határozatok rendelkezéseivel. 
*
 Közlöny (rektori és gazdasági főigazgatói pályázat esetében a Közlönyben történő közzététel kötelező, 

egyéb esetben a jelölés arra utal, hogy kötelező pályázat esetén is az adott szervezeti egység vezetője 

mérlegelési jogkörébe tartozik a Közlönyben való közzététel)  
**

 a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
3
 Megállapította az ELTE SzMSz három kötete és annak egyes mellékletei fenntartói leírat alapján történő 

módosításáról szóló CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. IX. 23. napjától. 
4
 Megállapította a CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. IX. 23. napjától. 



 

Rektorhelyettesek 

 

A pályázat kiírója rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület Szenátus (véleményezés) 

Megbízás és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 5
3 év (egy alkalommal megismételhető) 

Minősítés (értékelés) rektor 

rektorhelyettesi pótlék megállapítása, módosítása rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

rektor 

Áthelyezés -------- 

Megbízás visszavonásának 

kezdeményezése, véleményezése,  

Szenátus, rektor 

Megbízás visszavonása rektor 

 

 

Dékán  

 

A pályázat kiírója a kari tanács javaslatára a rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület kari tanács  

Megbízás és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 6
3 év (egy alkalommal megismételhető) 

Minősítés (értékelés) rektor 

Dékáni pótlék megállapítása, módosítása rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

rektor 

Áthelyezés -------- 

Visszahívás kezdeményezése kari tanács, rektor 

Felmentés rektor a kari tanács döntése alapján 

 

                                                 
5
 Megállapította a CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. IX. 23. napjától. 

6
 Megállapította a CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. IX. 23. napjától. 



Gazdasági főigazgató 

A pályázat kiírója Szenátus javaslatára a törvényben erre hatáskörrel 

rendelkező miniszter 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület Szenátus (véleményezés) 

Megbízás és annak módosítása törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

(a rektor javaslatára) 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

vagy tőle átruházott hatáskörben a rektor 

Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és 

fokozatba, illetmény, illetménypótlék és nem 

vezetői kereset- és illetménykiegészítés 

megállapítása, módosítása 

törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

vagy tőle átruházott hatáskörben a rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

vagy tőle átruházott hatáskörben a rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

vagy tőle átruházott hatáskörben a rektor 

Kártérítésre kötelezés törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

vagy tőle átruházott hatáskörben a rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

vagy tőle átruházott hatáskörben a rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter  

Áthelyezés -------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése rektor 

Megbízás visszavonása 7
törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter  

 

Főtitkár 

A pályázat kiírója a Szenátus javaslatára a rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület Szenátus 

Kinevezés és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) rektor 

Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és 

fokozatba, illetmény, illetménypótlék és nem 

vezetői kereset- és illetménykiegészítés 

megállapítása, módosítása 

rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

rektor 

Áthelyezés -------- 

Megbízás visszavonásának 

kezdeményezése, véleményezése 

rektor 

Megbízás visszavonása rektor 

                                                 
7
 Megállapította az ELTE SzMSz módosításáról a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítására 

figyelemmel című CLXXXI/2013. (V. 27.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. V. 28. napjától. 



8
A Tanárképző Központ főigazgatója 

 

A pályázat kiírója a rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület Tanárképző Központ Egyeztető Testülete 

Kinevezés és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 9
3 év (egyszer megismételhető) 

Minősítés (értékelés) rektor 

Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és 

fokozatba, illetmény, illetménypótlék és nem 

vezetői kereset- és illetménykiegészítés 

megállapítása, módosítása 

rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

rektor 

Áthelyezés -------- 

Megbízás visszavonásának 

kezdeményezése, véleményezése 

rektor 

Megbízás visszavonása rektor 

 
Oktatási szervezeti egységek vezető beosztású munkakörben dolgozói 

 

Dékánhelyettes 

 

A pályázat kiírója a dékán javaslatára a rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület kari tanács  

Megbízás és annak módosítása dékán  

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) dékán 

Dékánhelyettesi pótlék megállapítása, módosítása dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

dékán 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés -------- 

Megbízás visszavonásának 

kezdeményezése, véleményezése 

kari tanács, dékán 

Megbízás visszavonása dékán  

                                                 
8
 Beiktatta az ELTE SzMSz módosításáról a Tanárképző Központ létrehozására figyelemmel című 

CCXLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 15. napjától. 
9
 Megállapította a CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. IX. 23. napjától. 



 
Kari intézet igazgatója 

 

A pályázat kiírója a dékán javaslatára a rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület 10
Szenátus, kari tanács (ismételt megbízás esetén 

intézeti tanács) 

Megbízás és annak módosítása dékán  

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) dékán 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása  dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

dékán 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés --------- 

Megbízás visszavonásának 

kezdeményezése, véleményezése 

kari tanács, Szenátus, intézeti tanács, dékán 

Megbízás visszavonása dékán  

 

 

Kari intézet igazgatóhelyettese 

 

A pályázat kiírója a dékán javaslatára a rektor 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület 11
intézeti tanács (véleményezés), intézetigazgató 

(javaslattétel) 

Megbízás és annak módosítása dékán 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) dékán 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása  dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

dékán 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés --------- 

Megbízás visszavonásának 

kezdeményezése, véleményezése 

intézeti tanács, intézetigazgató  

Megbízás visszavonása dékán 
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 Megállapította a CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. IX. 23. napjától. 
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 Megállapította a CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. IX. 23. napjától. 



(Önálló) Tanszékvezető 

 

A pályázat kiírója a dékán javaslatára a rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület Szenátus, kari tanács, tanszéki értekezlet 

Kinevezés és annak módosítása dékán 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) dékán 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

dékán 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés --------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése kari tanács, Szenátus, dékán 

Megbízás visszavonása dékán 

 

 

Az intézeti tanszék vezetője 

 

A pályázat kiírója a dékán javaslatára a rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület kari tanács (véleményezés) / intézeti tanács 

(javaslattétel) 

Megbízás és annak módosítása dékán 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) dékán 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása dékán (kari szmsz rendelkezése alapján) 

intézetigazgató 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

intézetigazgató 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

intézetigazgató 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés dékán 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése intézetigazgató 

Megbízás visszavonása dékán 

 

 



A karok egyéb nem önálló oktatási szervezeti egységeinek (lektorátus, tanszéki csoport stb.) 

vezetői 

 

A pályázat kiírója a dékán javaslatára a rektor 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület kari szmsz rendelkezése szerint 

Megbízás és annak módosítása dékán 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) dékán 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása intézetigazgató 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

intézetigazgató 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

intézetigazgató 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés dékán 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése intézetigazgató 

Megbízás visszavonása dékán 

 

 

 

 

Kari szervezetbe nem tartozó oktatási-kutatási egységek* vezetői 

 

A pályázat kiírója rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület Szenátus 

Megbízás és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 3–5** év (többször megismételhető)  

Minősítés (értékelés) rektor 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

rektor 

Áthelyezés -------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése rektor, Szenátus 

Megbízás visszavonása rektor 

 
*Gothard Obszervatórium, Füvészkert, valamint a szerződés, illetve pályázat alapján működő oktatási-kutatási 

egységek 

** Az Egyetemközi Francia Központ igazgatója nemzetközi szerződés alapján legfeljebb 3 évre bízható meg 

 

 



 

Szolgáltató szervezeti egységek vezető beosztású munkakörben dolgozói
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Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

 

A pályázat kiírója rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület Szenátus 

Kinevezés és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) rektor 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

rektor 

Áthelyezés --------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése Szenátus, rektor 

Megbízás visszavonása rektor 

 

 

Egyetemi Könyvtár főigazgató-helyettese 

 

A pályázat kiírója az Egyetemi Könyvtár főigazgatója javaslatára a 

rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület Könyvtári Tanács (véleményezés) 

Kinevezés és annak módosítása Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Kártérítésre kötelezés Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Áthelyezés ------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Megbízás visszavonása Egyetemi Könyvtár főigazgatója 
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 Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet igazgatója kitételt és az azt követő táblázatot hatályon kívül helyezte az 

ELTE Jogi Továbbképző Intézet integrálásáról az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának szervezetrendszerébe 

című C/2013. (III. 18.) Szen. sz. határozat. Hatályon kívül: 2013. IV. 1. napjától. 



 

Egyetemi Könyvtár szervezeti egységének vezetője 

 

A pályázat kiírója az Egyetemi Könyvtár főigazgatója javaslatára a 

rektor 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület nincs 

Kinevezés és annak módosítása Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Kártérítésre kötelezés Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Áthelyezés --------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

Megbízás visszavonása Egyetemi Könyvtár főigazgatója 

 

 

Kari könyvtárak vezetői 

 

A pályázat kiírója a dékán javaslatára a rektor 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület Könyvtári Tanács (véleményezés) 

Kinevezés és annak módosítása dékán 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) dékán 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

dékán 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés --------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése Könyvtári Tanács (véleményezés), dékán  

Megbízás visszavonása dékán 

 

 



 

 

Egyetemi Levéltár igazgatója 

 

A pályázat kiírója rektor  

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület nincs 

Megbízás és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) rektor 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

rektor 

Áthelyezés -------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése rektor 

Megbízás visszavonása rektor 

 

 

Egyetemi Levéltár igazgatóhelyettese 

 

A pályázat kiírója az Egyetemi Levéltár igazgatója javaslatára a 

rektor 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület nincs 

Megbízás és annak módosítása Egyetemi Levéltár igazgatója 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) Egyetemi Levéltár igazgatója 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása Egyetemi Levéltár igazgatója 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

Egyetemi Levéltár igazgatója 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

Egyetemi Levéltár igazgatója 

Kártérítésre kötelezés Egyetemi Levéltár igazgatója 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

Egyetemi Levéltár igazgatója 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

Egyetemi Levéltár igazgatója 

Áthelyezés -------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése Egyetemi Levéltár igazgatója 

Megbízás visszavonása Egyetemi Levéltár igazgatója 

 

 



Köznevelési intézményi igazgató 

A pályázat kiírója rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület iskolaszék vagy óvodaszék, diákönkormányzat 

(iskola esetén), Pedagógusképzési Tanács 

Megbízás és annak módosítása 13
rektor az oktatásért felelős miniszter 

egyetértésével  

Megbízás időtartama 5 év (tanév) (többször meghosszabbítható) 

Minősítés (értékelés) rektor 

Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és 

fokozatba, illetmény és illetménypótlék, vezetői 

pótlék és nem vezetői kereset- és 

illetménykiegészítés megállapítása, módosítása 

rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 
rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 
rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 
rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 
rektor 

Áthelyezés --------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése Pedagógusképzési Tanács 

Megbízás visszavonása rektor 

 
14

ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat
15

 főigazgatója 

A pályázat kiírója rektor 

A pályázat közzétételének helye 
személyügyi központ honlap, 

Közlöny, ELTE honlap 

Véleményező/javaslattevő testület 
szakalkalmazotti testület, 

Pedagógusképzési Tanács 

Megbízás és annak módosítása 
rektor az oktatásért felelős 

miniszter egyetértésével 

Megbízás időtartama 
5 év (tanév) (többször 

meghosszabbítható) 

Minősítés (értékelés) rektor 

Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és fokozatba, illetmény és 

illetménypótlék, vezetői pótlék és nem vezetői kereset- és 

illetménykiegészítés megállapítása, módosítása 

rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának meghatározása rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága engedélyezése rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése és 

tudomásulvétele 
rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való igénybevételének engedélyezése rektor 

Áthelyezés --------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése 
szakalkalmazotti testület, 

Pedagógusképzési Tanács 

Megbízás visszavonása rektor 
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 Elnevezését megállapította a CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. IX. 1. napjától. 



 

Egyetemi Kollégium főigazgatója 

 

A pályázat kiírója rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága 

Megbízás és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) rektor 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 
rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 
rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

rektor 

Áthelyezés --------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága, 

rektor 

Megbízás visszavonása rektor 

 

 

Tagkollégiumi igazgató 

 

A pályázat kiírója rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága 

Megbízás és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) rektor 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

kollégiumi főigazgató 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

kollégiumi főigazgató 

Kártérítésre kötelezés kollégiumi főigazgató 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

kollégiumi főigazgató 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

kollégiumi főigazgató 

Áthelyezés -------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága, 

rektor, kollégiumi főigazgató 

Megbízás visszavonása rektor 

 

 



Szakkollégiumi igazgató 

 

A pályázat kiírója rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület illetékes kapcsolódó testület, Oktatásszervezési és 

Hallgatói Ügyek Bizottsága 

Megbízás és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) rektor 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

rektor 

Áthelyezés -------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése illetékes kapcsolódó testület, Oktatásszervezési és 

Hallgatói Ügyek Bizottsága 

Megbízás visszavonása rektor 
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Az ELTE Tatai Geológus Kert – Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai 

Muzeális Közgyűjtemény igazgatója  

 

A pályázat kiírója rektor 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület nincs 

Megbízás és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) rektor 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

rektor 

Áthelyezés --------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése --------- 

Megbízás visszavonása rektor 
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 A szervezeti egység elnevezését megállapította az ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri 

Geológiai Múzeum elnevezése módosításáról, továbbá az ezzel összefüggésben szükséges 

szabályzatmódosításokról szóló CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 2. napjától. 



 

 

ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ vezetője 

 

A pályázat kiírója rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (egyetértést 

gyakorol) 

Megbízás és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) rektor 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

rektor 

Áthelyezés --------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése --------- 

Megbízás visszavonása rektor 

 

 

 

A karok szolgáltató szervezeti egységeinek vezetői és helyetteseik 

 

A pályázat kiírója a dékán javaslatára a rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület kari szmsz rendelkezése szerint 

Kinevezés és annak módosítása dékán 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) dékán 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

dékán 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés dékán 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése kari szmsz rendelkezése szerint 

Megbízás visszavonása dékán 

 

 

 



Funkcionális szervezeti egységek vezető beosztású munkakörben dolgozói 

 

A Rektori Ellenőrzési Önálló Osztály vezetője 

 

A pályázat kiírója a rektor javaslatára a törvényben erre hatáskörrel 

rendelkező miniszter 

A pályázat közzétételének helye Közlöny, személyügyi központ honlap, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület rektor által erre a célra alakított eseti bizottság 

Megbízás és annak módosítása törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

(a rektor javaslatára) 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

vagy tőle átruházott hatáskörben a rektor 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

vagy tőle átruházott hatáskörben a rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

vagy tőle átruházott hatáskörben a rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

vagy tőle átruházott hatáskörben a rektor 

Kártérítésre kötelezés törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

vagy tőle átruházott hatáskörben a rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

vagy tőle átruházott hatáskörben a rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

törvényben erre hatáskörrel rendelkező miniszter 

Áthelyezés -------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése rektor 

Megbízás visszavonása 17
törvényben erre hatáskörrel rendelkező 

miniszter 

 

 

Gazdasági főigazgató-helyettes 

 

A pályázat kiírója a gazdasági főigazgató javaslatára a rektor 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület nincs 

Megbízás és annak módosítása rektor (a gazdasági főigazgató javaslatára) 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) gazdasági főigazgató 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása gazdasági főigazgató 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

gazdasági főigazgató 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

gazdasági főigazgató 

Kártérítésre kötelezés gazdasági főigazgató 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

gazdasági főigazgató 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

gazdasági főigazgató 

Áthelyezés gazdasági főigazgató 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése gazdasági főigazgató 

Megbízás visszavonása rektor 
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 Megállapította a CLXXXI/2013. (V. 27.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. V. 28. napjától. 



 

A Rektori Titkárság vezetője 

 

A pályázat kiírója rektor 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület nincs 

Megbízás és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) rektor 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

rektor 

Áthelyezés -------- 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése -------- 

Megbízás visszavonása rektor 

 

 
18

A Tanárképző Központ főigazgató-helyettese 

 

A pályázat kiírója a Tanárképző Központ főigazgatója javaslatára a 

rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület Tanárképző Központ Egyeztető Testülete/ 

Tanárképző Központ főigazgatója 

Kinevezés és annak módosítása Tanárképző Központ főigazgatója  

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) Tanárképző Központ főigazgatója  

Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és 

fokozatba, illetmény, illetménypótlék és nem 

vezetői kereset- és illetménykiegészítés 

megállapítása, módosítása 

Tanárképző Központ főigazgatója  

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

Tanárképző Központ főigazgatója  

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

Tanárképző Központ főigazgatója  

Kártérítésre kötelezés Tanárképző Központ főigazgatója  

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

Tanárképző Központ főigazgatója  

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

Tanárképző Központ főigazgatója  

Áthelyezés -------- 

Megbízás visszavonásának 

kezdeményezése, véleményezése 

Tanárképző Központ főigazgatója 

Megbízás visszavonása Tanárképző Központ főigazgatója  
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 Beiktatta a CCXLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 15. napjától. 



A karok funkcionális szervezeti egységeinek vezetői és helyetteseik 

 

A pályázat kiírója a dékán javaslatára a rektor 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület kari szmsz rendelkezése szerint 

Kinevezés és annak módosítása dékán 

Megbízás időtartama 3–5 év (többször megismételhető) 

Minősítés (értékelés) dékán 

Vezetői pótlék megállapítása, módosítása dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

dékán 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés dékán 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése kari szmsz rendelkezése szerint 

Megbízás visszavonása dékán 

 

 

Oktatói munkakörben dolgozók 

 

Egyetemi tanár 

 

A pályázat kiírója a dékán javaslatára a rektor  

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület Szenátus, kari tanács és a kari szmsz által 

meghatározott egyéb testület 

Kinevezés  köztársasági elnök 

Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása rektor 

Munkaköri leírás kiadása dékán 

Kinevezés időtartama határozott vagy határozatlan idejű 

Minősítés (értékelés) az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Illetmény megállapítására, módosítására javaslatot 

tesz 
dékán 

Illetmény megállapítása, módosítása rektor 

Többletfeladat elrendelése dékán 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 
az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 
dékán 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 
rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 
dékán 

Áthelyezés rektor 

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése rektor 

Felmentés (cím) kezdeményezése, véleményezése rektor 

Felmentés (cím) köztársasági elnök 



Főiskolai tanár 

A pályázat kiírója 2009.07.01-től nem pályázható 

A pályázat közzétételének helye - 

Véleményező/javaslattevő testület - 

Kinevezés  - 

Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása ebbe a munkakörbe 2009.07.01-től jogviszony 

nem létesíthető, a módosítás: rektor 

Munkaköri leírás kiadása dékán 

Kinevezés időtartama határozott vagy határozatlan idejű 

Minősítés (értékelés) az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Illetmény megállapítására, módosítására javaslatot 

tesz 
dékán 

Illetmény megállapítása, módosítása rektor 

Többletfeladat elrendelése dékán 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 
az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 
dékán 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 
rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 
dékán 

Áthelyezés rektor 

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése rektor 

Felmentés (cím) kezdeményezése, véleményezése rektor 

Felmentés (cím) miniszterelnök 

 

Egyetemi docens 

A pályázat kiírója a dékán javaslatára a rektor  

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület kari tanács és a kari szmsz által meghatározott 

egyéb testület 

Kinevezés és annak módosítása rektor 

Kinevezés időtartama határozott vagy határozatlan idejű 

Munkaköri leírás kiadása dékán 

Minősítés (értékelés) az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Illetmény megállapítására, módosítására javaslatot 

tesz 

dékán 

Illetmény megállapítása, módosítása rektor 

Többletfeladat elrendelése dékán 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés rektor 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése kari szmsz rendelkezése szerint 

Felmentés rektor 



 

Főiskolai docens 

A pályázat kiírója 2009.07.01-től nem pályázható 

A pályázat közzétételének helye - 

Véleményező/javaslattevő testület - 

Kinevezés és annak módosítása ebbe a munkakörbe 2009.07.01-től jogviszony nem 

létesíthető, a módosítás: dékán 

Kinevezés időtartama határozott vagy határozatlan idejű 

Munkaköri leírás kiadása dékán 

Minősítés (értékelés) az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Illetmény megállapítása, módosítása dékán 

Többletfeladat elrendelése dékán 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés dékán 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése kari szmsz rendelkezése szerint 

Felmentés dékán 

 

Adjunktus 

A pályázat kiírója nem pályázat köteles (kari szmsz előírhatja) 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület kari szmsz rendelkezése szerint 

Kinevezés és annak módosítása dékán 

Kinevezés időtartama határozatlan vagy határozott 

Munkaköri leírás kiadása dékán 

Minősítés (értékelés) az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Illetmény megállapítása, módosítása dékán 

Többletfeladat elrendelése dékán 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés dékán 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése kari szmsz rendelkezése szerint 

Felmentés dékán 

 



Tanársegéd 

A pályázat kiírója nem pályázat köteles (kari szmsz előírhatja) 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület kari szmsz rendelkezése szerint 

Kinevezés és annak módosítása dékán 

Kinevezés időtartama határozatlan vagy határozott  

Munkaköri leírás kiadása dékán 

Minősítés (értékelés) az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Illetmény megállapítása, módosítása dékán 

Többletfeladat elrendelése dékán 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés dékán 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése kari szmsz rendelkezése szerint 

Felmentés dékán 

 

 

 

Kutatói munkakörben dolgozók 
 

Kutató professzor 

A pályázat kiírója a kari tanács javaslatára a rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület Szenátus 

Kinevezés és annak módosítása rektor 

Kinevezés időtartama határozott vagy határozatlan idejű 

Munkaköri leírás kiadása dékán 

Minősítés (értékelés) az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Illetmény megállapítására, módosítására javaslatot 

tesz 

dékán 

Illetmény megállapítása, módosítása rektor 

Besorolás közalkalmazotti fizetési fokozatba a Kjt. 

57.§ (1) bek. alkalmazásával összefüggésben 

rektor 

Többletfeladat elrendelése dékán 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés rektor 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése kari szmsz rendelkezése szerint 

Felmentés rektor 



Tudományos tanácsadó 

A pályázat kiírója a kari tanács javaslatára a rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület Szenátus 

Kinevezés és annak módosítása rektor 

Kinevezés időtartama határozott vagy határozatlan idejű 

Munkaköri leírás kiadása dékán 

Minősítés (értékelés) az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Illetmény megállapítására, módosítására javaslatot 

tesz 

dékán 

Illetmény megállapítása, módosítása rektor 

Besorolás közalkalmazotti fizetési fokozatba a Kjt. 

57.§ (1) bek. alkalmazásával összefüggésben 

rektor 

Többletfeladat elrendelése dékán 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés rektor 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése kari szmsz rendelkezése szerint 

Felmentés rektor 

 

Tudományos főmunkatárs 

A pályázat kiírója 19
a kari tanács javaslatára a rektor 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület kari szmsz rendelkezése szerint 

Kinevezés és annak módosítása rektor 

Kinevezés időtartama határozott vagy határozatlan idejű 

Munkaköri leírás kiadása dékán 

Minősítés (értékelés) az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Illetmény megállapítására, módosítására javaslatot 

tesz 

dékán 

Illetmény megállapítása, módosítása rektor 

Besorolás közalkalmazotti fizetési fokozatba a Kjt. 

57.§ (1) bek. alkalmazásával összefüggésben 

rektor 

Többletfeladat elrendelése dékán 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés rektor 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése kari szmsz rendelkezése szerint 

Felmentés rektor 
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 Megállapította a CLXXXI/2013. (V. 27.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. V. 28. napjától. 



Tudományos munkatárs 

A pályázat kiírója nem pályázat köteles (kari szmsz előírhatja) 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület kari szmsz rendelkezése szerint 

Kinevezés és annak módosítása dékán 

Kinevezés időtartama határozott vagy határozatlan  

Munkaköri leírás kiadása dékán 

Minősítés (értékelés) az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Illetmény megállapítására, módosítására javaslatot 

tesz 

dékán 

Illetmény megállapítása, módosítása dékán 

Besorolás közalkalmazotti fizetési fokozatba a Kjt. 

57.§ (1) bek. alkalmazásával összefüggésben 

dékán 

Többletfeladat elrendelése dékán 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés dékán 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése kari szmsz rendelkezése szerint 

Felmentés dékán 

 

Tudományos segédmunkatárs 

A pályázat kiírója nem pályázat köteles (kari szmsz előírhatja) 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE 

honlap 

Véleményező/javaslattevő testület kari szmsz rendelkezése szerint 

Kinevezés és annak módosítása dékán 

Kinevezés időtartama határozott vagy határozatlan 

Munkaköri leírás kiadása dékán 

Minősítés (értékelés) az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Illetmény megállapítására, módosítására javaslatot 

tesz 

dékán 

Illetmény megállapítása, módosítása dékán 

Besorolás közalkalmazotti fizetési fokozatba a 

Kjt. 57.§ (1) bek. alkalmazásával összefüggésben 

dékán 

Többletfeladat elrendelése dékán 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés dékán 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése kari szmsz rendelkezése szerint 

Felmentés dékán 



 

 

 

Tanári munkakörben dolgozók 

 

Nyelvtanár (lektor), testnevelő tanár, művésztanár, mérnöktanár, műszaki (gazdasági) tanár, 

műszaki (gazdasági) oktató, terepkoordinátor tanár, kollégiumi nevelőtanár, mestertanár
20

 

 

A pályázat kiírója a dékán illetve a kollégiumi főigazgató javaslatára 

a rektor 

A pályázat közzétételének helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület kari szmsz rendelkezése szerint  

Kinevezés és annak módosítása dékán, kollégiumi főigazgató 

Megbízás időtartama határozott vagy határozatlan idő 

Minősítés (értékelés) az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és 

fokozatba, illetmény és illetménypótlék 

megállapítása, módosítása 

dékán, kollégiumi főigazgató 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán, kollégiumi főigazgató 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

az önálló oktatási szervezeti egység vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán, kollégiumi főigazgató 

Kártérítésre kötelezés dékán, kollégiumi főigazgató 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán, kollégiumi főigazgató 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán, kollégiumi főigazgató 

Áthelyezés dékán, kollégiumi főigazgató 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése kari szmsz rendelkezése szerint 

Kinevezés visszavonása dékán, kollégiumi főigazgató 
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 Azon tanári munkakörben foglalkoztatottak esetében, akik egyúttal rektor megbízási jogkörébe tartozó vezetők 

– más munkáltatói jogkörgyakorló hiányában – a rektor jár el. 



 

Köznevelési intézményi vezető tanár (gyakorlatvezető óvónő, tanító) 

 

A pályázat kiírója igazgató, de pályázat nélkül. javaslat alapján is 

adható 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület javaslat: szakért felelős szervezeti egység, 

igazgató; véleményezés: Tanárképzési és Tanár-

továbbképzési Tanács 

Megbízás és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama 1 év, majd 5 év, ezt követően határozatlan idő 

(külső vezetőtanár határozott idő: 4 év) 

Minősítés  igazgató 

Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és 

fokozatba, illetmény és illetménypótlék 

megállapítása, módosítása 

igazgató 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből igazgató 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

igazgató 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

igazgató 

Kártérítésre kötelezés igazgató 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

igazgató 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

igazgató 

Áthelyezés igazgató 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése javaslat: szakért felelős szervezeti egység, 

igazgató, PPK dékán; véleményezés: 

Pedagógusképzési Tanács 

Megbízás visszavonása rektor 

 

 



 

Nem oktató-kutató munkakörben dolgozók 

 

Az SzMsz 1. sz. mellékletében felsorolt kari szervezetbe nem tartozó önálló szervezeti egységek, 

illetve azok nem önálló egységeinek, valamint a karok nem oktatási szervezeti egységeinek 

dolgozói (igazgató, főosztályvezető, osztályvezető, titkárságvezető, hivatalvezető, csoportvezető, 

irodavezető, főmérnök, ügyvivő-szakértő, tanszéki mérnök, ügyintéző /gazdasági, műszaki, 

igazgatási/, ügyviteli alkalmazott, szakmai szolgáltató, műszaki szolgáltató /fenntartási, 

üzemviteli alkalmazott, technikus, laboráns, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott/ 

orvos, asszisztens, üdülővezető,)
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A pályázat kiírója nem pályázat köteles (Kivétel: vezetői megbízás, 

főmérnök, ügyvivő szakértő, 

A pályázat kiírója: az önálló szervezeti egység 

vezetője javaslatára a rektor.) 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület ------ 

Kinevezés és annak módosítása az önálló szervezeti egység vezetője 

Megbízás időtartama a Kjt. szerinti időtartam 

Minősítés (értékelés) az önálló szervezeti egység vezetője 

Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és 

fokozatba, illetmény és illetménypótlék 

megállapítása, módosítása 

az önálló szervezeti egység vezetője 

Jutalmazása  az önálló szervezeti egység vezetője 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

az önálló szervezeti egység vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

az önálló szervezeti egység vezetője 

Kártérítésre kötelezés az önálló szervezeti egység vezetője 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

az önálló szervezeti egység vezetője 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

az önálló szervezeti egység vezetője 

Áthelyezés az önálló szervezeti egység vezetője 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése az önálló szervezeti egység vezetője 

Kinevezés visszavonása az önálló szervezeti egység vezetője 
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 Azon nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottak esetében, akik egyúttal rektor megbízási jogkörébe 

tartozó vezetők – más munkáltatói jogkörgyakorló hiányában – a rektor jár el. 



 

 

A Rektori Ellenőrzési Önálló Osztály dolgozói (ügyvivő szakértő, ügyintéző /gazdasági, műszaki, 

igazgatási/, ügyviteli alkalmazott) 

 

A pályázat kiírója nem pályázat köteles (Kivétel: ügyvivő szakértő. 

A pályázat kiírója: az osztályvezető javaslatára a 

rektor.) 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület nincs 

Kinevezés és annak módosítása rektor 

Megbízás időtartama a Kjt. szerinti időtartam 

Minősítés (értékelés) osztályvezető 

Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és 

fokozatba, illetmény és illetménypótlék 

megállapítása, módosítása 

rektor 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből rektor 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

rektor 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

rektor 

Kártérítésre kötelezés rektor 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

rektor 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

rektor 

Áthelyezés rektor 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése rektor, osztályvezető 

Kinevezés visszavonása rektor 
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A Tanárképző Központ tanárképzéssel összefüggő feladatainak ellátásában közreműködő, a 

tanárképzésben érintett karok, illetve a Pedagogikum Központ oktatási és tanulmányi 

funkcionális szervezeti egységeiben foglalkoztatott nem oktató-kutató dolgozói (pl. ügyvivő-

szakértő, igazgatási ügyintéző, ügyviteli alkalmazott, szakmai szolgáltató, műszaki szolgáltató 

/fenntartási, üzemviteli alkalmazott) 

 

A pályázat kiírója nem pályázat köteles (Kivétel: ügyvivő szakértő. 

A pályázat kiírója: az önálló szervezeti egység 

vezetője kezdeményezésére, javaslatára a rektor.) 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület nincs 

Kinevezés és annak módosítása dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület 

elnöke a Tanárképző Központ főigazgatója 

egyetértésével 

Megbízás időtartama a Kjt. szerinti időtartam 

Minősítés (értékelés) az önálló szervezeti egység vezetője, a 

tanárképzéssel összefüggő feladatok 

vonatkozásában a Tanárképző Központ 

főigazgatójával egyeztetve 

Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és 

fokozatba, illetmény és illetménypótlék 

megállapítása, módosítása 

dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület 

elnöke 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület 

elnöke, tanárképzési feladatokkal összefüggésben 

a Tanárképző Központ főigazgatója 

kezdeményezésére is 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület 

elnöke a Tanárképző Központ főigazgatója 

egyetértésével 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület 

elnöke a Tanárképző Központ főigazgatója 

egyetértésével 

Kártérítésre kötelezés dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület 

elnöke 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület 

elnöke a Tanárképző Központ főigazgatójával 

egyeztetve 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület 

elnöke 

Áthelyezés dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület 

elnöke a Tanárképző Központ főigazgatója 

egyetértésével 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület 

elnöke a Tanárképző Központ főigazgatója 

egyetértésével 

Kinevezés visszavonása dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület 

elnöke a Tanárképző Központ főigazgatója 

egyetértésével 

 

                                                 
22

 Beiktatta a CCXLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 15. napjától. 



 

A kari intézet, tanszék nem oktató-kutató dolgozói (titkárságvezető, irodavezető, ügyvivő-

szakértő, ügyintéző /gazdasági, műszaki, igazgatási/, ügyviteli alkalmazott, szakmai szolgáltató, 

műszaki szolgáltató /fenntartási, üzemviteli alkalmazott, technikus, laboráns, szakmunkás, 

segédmunkás, kisegítő alkalmazott/) 

 

A pályázat kiírója nem pályázat köteles (Kivétel: ügyvivő szakértő. 

A pályázat kiírója: az önálló szervezeti egység 

vezetője kezdeményezésére, a dékán javaslatára a 

rektor.) 

Pályázat esetén a közzététel helye személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény 

szerint Közlöny 

Véleményező/javaslattevő testület nincs 

Kinevezés és annak módosítása dékán 

Megbízás időtartama a Kjt. szerinti időtartam 

Minősítés (értékelés) intézetigazgató/az önálló tanszék vezetője 

Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és 

fokozatba, illetmény és illetménypótlék 

megállapítása, módosítása 

dékán 

Jutalmazása intézményi vagy más keretből dékán 

Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának 

meghatározása 

intézetigazgató/az önálló tanszék vezetője 

Rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadsága 

engedélyezése 

dékán 

Kártérítésre kötelezés dékán 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 

engedélyezése és tudomásulvétele 

dékán 

Magán gépkocsi hivatalos célból való 

igénybevételének engedélyezése 

dékán 

Áthelyezés dékán 

Felmentés kezdeményezése, véleményezése intézetigazgató/az önálló tanszék vezetője 

Kinevezés visszavonása dékán 
 


