
 

 

7/2022. számú rektori és kancellári együttes utasítás 

A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2018. számú rektori és kancellári 

együttes utasítás módosításáról  

 

 

 

1. § A munkáltatói jogkörgyakorlás szabályairól szóló 7/2018. számú rektori és kancellári utasítás 

(továbbiakban: RKU) I. pontja a következő rendelkezésekkel egészül ki:  

 

 

I. Oktatói munkakörök 

 

(a Klinikai Központ szervezetében dolgozó oktató orvosok esetében a dékán által gyakorolt munkáltatói 

jogot – az oktatási és kutatási feladatokra vonatkozó jog kivételével (melyet az ÁOK dékán gyakorol) – 

a Klinikai Központ Elnöke, a Grastyán Endre Transzlációs Kutatási Központ esetében a Kutatási Központ 

vezetője, a 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ esetében a Központ vezetője, a Humán 

Reprodukciós Nemzeti Laboratórium esetében a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium 

igazgatója gyakorolja) 

 

Egyetemi tanár 

 

Munkáltatói jogkör Munkáltatói jogkör gyakorlója 

Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése 

Az egyetemi tanári munkakörhöz 

tartozó címet a rektor javaslata 

alapján a köztársasági elnök 

adományozza és vonja vissza. A 

kinevezési és megszüntetési jogkört 

a rektor gyakorolja. 

További jogviszony létesítésének engedélyezése, 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

rektor 

Minősítés, értékelés, teljesítményértékelés dékán 

Rendes szabadság kiadása dékán 

Rendkívüli, fizetés nélküli szabadság, külföldi munkavállalás, 

kutatási és tanulmányi célú külföldi kiutazás engedélyezése 

rektor 

Munkabér meghatározása rektor a kancellár egyetértésével 

Jutalmazás rektor a kancellár egyetértésével 

Hátrányos jogkövetkezmények vétkes kötelességszegésért rektor 

Fizetési felszólítás humánpolitikai főosztályvezető  

Áthelyezés rektor 

Munkaköri leírás meghatározása dékán 

Munkaidő, munkarend meghatározása, rendkívüli 

munkavégzés elrendelése, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás, 

kiküldetés elrendelése, távollét engedélyezése 

dékán 

Tanulmányi szerződés kötése rektor 

 

Egyetemi docens 

 

Munkáltatói jogkör Munkáltatói jogkör gyakorlója 

Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése rektor 

További jogviszony létesítésének engedélyezése, 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

rektor 

Minősítés, értékelés, teljesítményértékelés dékán 



Rendes szabadság kiadása dékán 

Rendkívüli, fizetés nélküli szabadság, külföldi munkavállalás, 

kutatási és tanulmányi célú külföldi kiutazás engedélyezése  

rektor 

Munkabér meghatározása  rektor a kancellár egyetértésével 

Jutalmazás rektor a kancellár egyetértésével 

Hátrányos jogkövetkezmények vétkes kötelességszegésért rektor 

Fizetési felszólítás humánpolitikai főosztályvezető  

Áthelyezés rektor 

Munkaköri leírás meghatározása dékán 

Munkaidő, munkarend meghatározása, rendkívüli 

munkavégzés elrendelése, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás, 

kiküldetés elrendelése, távollét engedélyezése 

dékán 

Tanulmányi szerződés kötése rektor 

 

 

Adjunktus 

 

Munkáltatói jogkör Munkáltatói jogkör gyakorlója 

Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése dékán 

További jogviszony létesítésének engedélyezése, 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

dékán 

Minősítés, értékelés, teljesítményértékelés dékán 

Rendes szabadság kiadása dékán 

Rendkívüli, fizetés nélküli szabadság, külföldi munkavállalás, 

kutatási és tanulmányi célú külföldi kiutazás engedélyezése  

dékán 

Munkabér meghatározása  dékán a kancellár egyetértésével 

Jutalmazás dékán a kancellár egyetértésével 

Hátrányos jogkövetkezmények vétkes kötelességszegésért dékán 

Fizetési felszólítás humánpolitikai főosztályvezető  

Áthelyezés dékán 

Munkaköri leírás meghatározása dékán 

Munkaidő, munkarend meghatározása, rendkívüli 

munkavégzés elrendelése, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás. 

kiküldetés elrendelése, távollét engedélyezése 

dékán 

Tanulmányi szerződés kötése dékán 

 

Tanársegéd 

 

Munkáltatói jogkör Munkáltatói jogkör gyakorlója 

Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése  dékán 

További jogviszony létesítésének engedélyezése, 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

dékán 

Minősítés, értékelés, teljesítményértékelés dékán 

Rendes szabadság kiadása dékán 

Rendkívüli, fizetés nélküli szabadság, külföldi munkavállalás, 

kutatási és tanulmányi célú külföldi kiutazás engedélyezése  

dékán 

Munkabér meghatározása dékán a kancellár egyetértésével 

Jutalmazás dékán a kancellár egyetértésével 

Hátrányos jogkövetkezmények vétkes kötelességszegésért dékán 

Fizetési felszólítás humánpolitikai igazgató 

Áthelyezés dékán 

Munkaköri leírás meghatározása dékán 



Munkaidő, munkarend meghatározása, rendkívüli 

munkavégzés elrendelése, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás, 

kiküldetés elrendelése, távollét engedélyezése 

dékán 

Tanulmányi szerződés kötése dékán 

 

 

2. § Az RKU II. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

II. Kutatói munkakörök 

 

 (a dékán által gyakorolt munkáltatói jogot a Klinikai Központ szervezetében dolgozó kutató orvosok 

esetében a Klinikai Központ Elnöke, a Szentágothai János Kutatóközpont szervezetében dolgozó kutatók 

esetében a menedzserigazgató, a Grastyán Endre Transzlációs Kutatási Központ esetében a Kutatási 

Központ vezetője, a 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ esetében a Központ vezetője, a Humán 

Reprodukciós Nemzeti Laboratórium esetében a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium 

igazgatója gyakorolja) 

 

Kutatóprofesszor 

 

Munkáltatói jogkör Munkáltatói jogkör gyakorlója 

Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése  rektor 

További jogviszony létesítésének engedélyezése, 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

rektor 

Minősítés, értékelés, teljesítményértékelés dékán 

Rendes szabadság kiadása dékán 

Rendkívüli, fizetés nélküli szabadság, külföldi munkavállalás, 

kutatási és tanulmányi célú külföldi kiutazás engedélyezése  

rektor 

Munkabér meghatározása rektor a kancellár egyetértésével 

Jutalmazás rektor a kancellár egyetértésével 

Hátrányos jogkövetkezmények vétkes kötelességszegésért rektor 

Fizetési felszólítás humánpolitikai főosztályvezető  

Áthelyezés rektor 

Munkaköri leírás meghatározása dékán 

Munkaidő, munkarend meghatározása, rendkívüli 

munkavégzés elrendelése, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás, 

kiküldetés elrendelése, távollét engedélyezése 

dékán 

Tanulmányi szerződés kötése rektor 

 

Tudományos tanácsadó 

 

Munkáltatói jogkör Munkáltatói jogkör gyakorlója 

Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése  rektor 

További jogviszony létesítésének engedélyezése, 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

rektor 

Minősítés, értékelés, teljesítményértékelés dékán 

Rendes szabadság kiadása dékán 

Rendkívüli, fizetés nélküli szabadság, külföldi munkavállalás, 

kutatási és tanulmányi célú külföldi kiutazás engedélyezése 

rektor 

Munkabér meghatározása rektor a kancellár egyetértésével 

Jutalmazás rektor a kancellár egyetértésével 

Hátrányos jogkövetkezmények vétkes kötelességszegésért rektor 

Fizetési felszólítás humánpolitikai főosztályvezető  

Áthelyezés rektor 

Munkaköri leírás meghatározása dékán 



Munkaidő, munkarend meghatározása, rendkívüli 

munkavégzés elrendelése, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás, 

kiküldetés elrendelése, távollét engedélyezése 

dékán 

Tanulmányi szerződés kötése rektor 

 

Tudományos főmunkatárs 

 

Munkáltatói jogkör Munkáltatói jogkör gyakorlója 

Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése  rektor 

További jogviszony létesítésének engedélyezése, 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

rektor 

Minősítés, értékelés, teljesítményértékelés dékán 

Rendes szabadság kiadása dékán 

Rendkívüli, fizetés nélküli szabadság, külföldi munkavállalás, 

kutatási és tanulmányi célú külföldi kiutazás engedélyezése  

rektor 

Munkabér meghatározása rektor a kancellár egyetértésével 

Jutalmazás rektor a kancellár egyetértésével 

Hátrányos jogkövetkezmények vétkes kötelességszegésért rektor 

Fizetési felszólítás humánpolitikai igazgató  

Áthelyezés rektor 

Munkaköri leírás meghatározása dékán 

Munkaidő, munkarend meghatározása, rendkívüli 

munkavégzés elrendelése, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás, 

kiküldetés elrendelése, távollét engedélyezése 

dékán 

Tanulmányi szerződés kötése rektor 

 

Tudományos munkatárs 

 

Munkáltatói jogkör Munkáltatói jogkör gyakorlója 

Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése  dékán 

További jogviszony létesítésének engedélyezése, 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

dékán 

Minősítés, értékelés, teljesítményértékelés dékán 

rendes szabadság kiadása dékán 

Rendkívüli, fizetés nélküli szabadság, külföldi munkavállalás, 

kutatási és tanulmányi célú külföldi kiutazás engedélyezése  

dékán 

Munkabér meghatározása  dékán a kancellár egyetértésével 

Jutalmazás dékán a kancellár egyetértésével 

Hátrányos jogkövetkezmények vétkes kötelességszegésért dékán 

Fizetési felszólítás humánpolitikai igazgató 

Áthelyezés dékán 

Munkaköri leírás meghatározása dékán 

Munkaidő, munkarend meghatározása, rendkívüli 

munkavégzés elrendelése, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás, 

kiküldetés elrendelése, távollét engedélyezése 

dékán 

Tanulmányi szerződés kötése dékán 

 

Tudományos segédmunkatárs 

 

Munkáltatói jogkör Munkáltatói jogkör gyakorlója 

Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése  dékán 

További jogviszony létesítésének engedélyezése, 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

dékán 



Minősítés, értékelés, teljesítményértékelés dékán 

Rendes szabadság kiadása dékán 

Rendkívüli, fizetés nélküli szabadság, külföldi munkavállalás, 

kutatási és tanulmányi célú külföldi kiutazás engedélyezése 

dékán 

Munkabér meghatározása  dékán a kancellár egyetértésével 

Jutalmazás dékán a kancellár egyetértésével 

Hátrányos jogkövetkezmények vétkes kötelességszegésért dékán 

Fizetési felszólítás humánpolitikai igazgató  

Áthelyezés dékán 

Munkaköri leírás meghatározása dékán 

Munkaidő, munkarend meghatározása, rendkívüli 

munkavégzés elrendelése, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás, 

kiküldetés elrendelése, távollét engedélyezése 

dékán 

Tanulmányi szerződés kötése dékán 

 

 

3. § Az RKU V. pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:   

 

V. Vezetői megbízással rendelkező munkavállalók feletti munkáltatói jogkörgyakorlása 

 

 

Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium igazgatója 

 

 

Munkáltatói jogkör Munkáltatói jogkör gyakorlója 

Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése    alapjogviszony szerinti munkáltató 

Vezetői megbízás kiadása rektor 

Vezetői megbízáshoz tartozó juttatások megállapítása rektor a kancellár egyetértésével a 

További jogviszony létesítésének engedélyezése, 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

rektor 

Minősítés, értékelés, teljesítményértékelés rektor 

Rendes szabadság kiadása rektor 

Rendkívüli, fizetés nélküli szabadság, külföldi munkavállalás, 

kutatási és tanulmányi célú külföldi kiutazás engedélyezése 

rektor 

Kiküldetés elrendelése, távollét engedélyezése rektor 

Munkabér meghatározása rektor a kancellár egyetértésével 

Jutalmazás rektor a kancellár egyetértésével 

Hátrányos jogkövetkezmények vétkes kötelességszegésért rektor 

Fizetési felszólítás humánpolitikai főosztályvezető 

Áthelyezés rektor 

Vezetői megbízás visszavonása rektor 

Munkaköri leírás meghatározása rektor 

Vezetői feladatok meghatározása rektor 

Tanulmányi szerződés kötése rektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. § Az RKU V. pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:   

 
VI. Egyes szervezeti egységeknél foglalkoztatott közalkalmazottak feletti munkáltatói 

jogkörgyakorlás 

 

Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium nem oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatott 

munkavállalói 

(Kancellár által átruházott hatáskör) 

 

Munkáltatói jogkör Munkáltatói jogkör gyakorlója 

Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése  HRNL igazgatója  

További jogviszony létesítésének engedélyezése, 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

HRNL igazgatója  

Minősítés, értékelés, teljesítményértékelés HRNL igazgatója 

Rendes szabadság kiadása HRNL igazgatója  

Rendkívüli, fizetés nélküli szabadság, külföldi munkavállalás, 

kutatási és tanulmányi célú külföldi kiutazás engedélyezése 

HRNL igazgatója 

Munkabér meghatározása HRNL igazgatója a kancellár 

egyetértésével 

Jutalmazás HRNL igazgatója a kancellár 

egyetértésével 

Hátrányos jogkövetkezmények vétkes kötelességszegésért HRNL igazgatója 

Fizetési felszólítás humánpolitikai főosztályvezető  

Áthelyezés HRNL igazgatója 

Munkaköri leírás meghatározása HRNL igazgatója 

Munkaidő, munkarend meghatározása, rendkívüli 

munkavégzés elrendelése, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás, 

kiküldetés elrendelése, távollét engedélyezése 

HRNL igazgatója 

Tanulmányi szerződés kötése HRNL igazgatója 

  

 
 

 

5. § (1) A 7/2018. számú rekori és kancellári utasítás jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályosak.    

 

(2) Jelen módosítás 2022. szeptember 16. napjától hatályos. 

 

 

Pécs, 2022. szeptember 16. 

 

 

 

dr. Miseta Attila s.k. 

rektor 

Decsi István s.k. 

kancellár 

 

 


