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I.1. - 1. melléklet 

A KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK RÉSZLETES FELADATAI 
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I.1. - 2. melléklet
1
 

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSA 
 

(1) Az Egyetemen a munkáltatói jogkört  

a) az Nftv. 13.§ (2) bekezdése alapján az oktatói, kutatói, tanári munkakörben 

foglalkoztatottak tekintetében a rektor 

b) az Nftv. 13/A.§ (2) e) pontja alapján az a) pont alá nem tartozó esetekben a kancellár 

c) az Nftv. 99.§ (3) bekezdése alapján a rektor 

d) az Nftv. 103.§ (4) bekezdése alapján a rektor 

gyakorolja, aki ezt a jogkörét jelen szabályzat szerint részben saját maga, részben hatáskör 

átruházással az Egyetem magasabb vezetői és vezető munkatársai útján gyakorolja.  

Az átruházott munkáltatói jogkört gyakorlója nem adhatja tovább. Az átruházott 

munkáltatói jogkör gyakorlását a rektor, illetve a kancellár egyedi intézkedéssel 

visszavonhatja és más vezető hatáskörébe utalhatja, az érintett vezetők munkaköri 

leírásának egyidejű módosításával.  

 

(2) Munkáltatói jogkör átruházást tartalmazó munkaköri leírást csak a rektor a rektor 

munkáltatói jogkörébe tartozó, illetve a kancellár a kancellár munkáltatói jogkörébe 

tartozó személyek esetében írhat alá. 

 

(2a) A munkáltatói jogkör gyakorlása során az illetmény, illetve juttatás megállapításához 

a kancellár egyetértése szükséges. 

 

(3) A munkáltatói jogkörön az alkalmazáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalási- és a 

munkavégzéssel kapcsolatos irányítási-, utasítási-, ellenőrzési munkáltatói jog 

érvényre juttatását kell érteni.  

 

(4) A munkáltatói jogok közé tartoznak különösen az alábbiak:  

a) kötelezettségvállalási jog:  

 közalkalmazotti, munkaviszony, és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony 

létesítése, megszűntetése, kinevezés, kinevezés módosítás, munkaszerződés 

módosítása,  

 vezetői megbízás és annak visszavonása,  

 illetmény, illetménypótlékok, kereset- és illetménykiegészítés megállapítása, 

módosítása,  

 jutalmazás,  

 tanulmányi szerződés-kötés.  

 

b) munkavégzéssel kapcsolatos irányítási-, utasítási-, ellenőrzési jogok:  

                                                      

 
1
 Megállapította a 149/2019. (XII.20.) szenátusi határozattal módosított 132/2019. (XII.12) szenátusi határozat 1. 

sz. melléklet. Hatályos: 2020.01.01.-től 
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 munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, a munkáltatói 

engedélyhez nem kötött további jogviszony létesítésének tudomásulvétele,  

 összeférhetetlenség vizsgálata,  

 munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás,  

 szabadság kiadása,  

 fizetés nélküli szabadság engedélyezése,  

 minősítés,  

 a napi munkavégzéshez, vagyis a dolgozó munkaköri leírásában meghatározott, 

valamint az adott szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok napi szintű 

ellátását biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog,  

 munkaidő beosztás meghatározása.  

 

(5) A munkáltatói jogok gyakorlásánál be kell tartani a jogszabályokban és az egyetemi 

szabályzatokban, valamint a rektori, illetve kancellári körlevelekben, utasításokban 

leírtakat, az azokban foglalt eljárási rendet, és egyeztetési kötelezettséget. 

 

(6) A munkáltatói jogkör változásáról az intézkedésben érintett személyek írásbeli 

tájékoztatást kapnak az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságtól. 

 

 



Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

1.  
Oktató, ha egyetemi 

tanár 
  dékán  

köztársasági elnök (megbízás és 

visszavonás); 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

2.  
Oktató, ha főiskolai 

tanár 
  dékán  

miniszterelnök (megbízás és 

visszavonás); 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

3.  

Az egyetemi/főiskolai 

docensek, tudományos 

tanácsadók, 

kutatóprofesszorok 

tekintetében 

  dékán  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

4.  
Tudományos 

főmunkatárs 
  dékán  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

5.  Rektorhelyettes X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

6.  
Klinikai Központ 

elnöke 
X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 
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Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

egyetértése szükséges 

7.  

A Klinikai Központ 

Elnökének Hivatala 

hivatalvezető 

  
Klinikai Központ 

elnöke 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

8.  

Klinikai Központ 

elnökhelyettesen ezen 

feladatkör tekintetében
 

  
Klinikai Központ 

elnöke 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

9.  

A Klinikai Központ 

elnöke által 

közvetlenül irányított 

szervezeti egységek 

közalkalmazottai 

  
a szervezeti egység 

vezetője 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

10.  

 

A Klinikai Központ 

Elnökének Hivatalának 

közalkalmazottai 

   hivatalvezető  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

11.  
Orvosszakmai 

főigazgató 
  

Klinikai Központ 

elnöke 
  

12.  

Orvosszakmai 

Főigazgatóság 

főigazgatója által 

közvetlenül irányított 

  
orvosszakmai 

főigazgató 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 
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Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

szervezeti egységek 

vezetői 

13.        

14.  

Orvosszakmai 

Főigazgatóság nem 

finanszírozással és 

bevételekkel 

kapcsolatos 

munkakörben 

foglalkoztatott 

közalkalmazottai 

  
orvosszakmai 

főigazgató 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

15.  

Orvosszakmai 

Főigazgatóság 

finanszírozással és 

bevételekkel 

kapcsolatos 

munkakörben 

foglalkoztatott 

közalkalmazottai 

   
gazdasági 

főigazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 
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Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

16.  Dékán X    

Szenátus véleményt nyilvánít, 

rangsorol és a rangsor 

figyelembevételével a rektor bízza 

meg; 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

17.  Dékán-helyettes   dékán  

Kari Tanács javaslatára a Szenátus 

véleményt nyilvánít, rangsorol és 

a rangsor alapján a dékán bízza 

meg; 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

18.        

19.  
Egyetemi Doktori 

Tanács elnöke 
X    

Szenátus döntése alapján; 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

20.  

Egyetemi Doktori 

Tanács elnökhelyettese 

 

X    

Szenátus jóváhagyásával a rektor 

bízza meg az elnök felterjesztése 

alapján; 
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Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

21.  
Doktori Iskola 

Hivatalának vezetője 
  EDT elnöke  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

22.  

Doktori Iskola 

Hivatalának 

munkatársai 

  

Doktori Iskola 

Hivatalának 

vezetője
 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

23.  Központi gyakornokok X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

24.  

Intézetigazgató (az 

intézetigazgató, a 

klinika igazgató és a 

tanszékvezető) 

  dékán  

a Klinikai Központ alá tartozó 

esetben a vezetői megbízás és a 

megbízás visszavonása, valamint a 

pályázati kiírás tekintetében a 

Klinikai Központ elnöke 

egyetértési jogot gyakorol, illetve 

a pályázat közzétételét 

megelőzően a dékán és a Klinikai 

Központ elnöke egyetértési jogot 

gyakorol; nyilvános pályázat 
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Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

alapján; az illetmény 

megállapítása tekintetében a 

kancellár egyetértése szükséges 

25.  

Az egészségügyi 

szolgáltatást nyújtó 

szervezeti egység 

vezetője 

(klinikaigazgató vagy 

intézetigazgató) 

  
Klinikai Központ 

elnöke 
 

a 21. sorban foglaltaktól eltérően, 

kizárólag az egészségügyi 

szolgáltató tevékenység feletti 

szakmai és napi munkavégzéshez 

kapcsolódó utasítási, ellenőrzési és 

irányítási jog gyakorlása 

26.  

Kizárólag egészségügyi 

szolgáltatást nyújtó 

szervezeti egység 

vezetője 

  
Klinikai Központ 

elnöke 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

27.  
Intézetigazgató 

helyettese 
  

intézetigazgató, 

ETK-n a dékán 

PAK-on a dékán 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

28.  

A FOK-on az Oktatási 

Centrum Igazgatóságán 

– a gazdasági vezető 

kivételével – 

valamennyi munkatárs 

  dékán  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

29.  A FOK-on a Szak- és   dékán  az illetmény megállapítása 



Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – I. KÖNYV Szervezeti és Működési Rend – I.1 RÉSZ - MELLÉKLETEK 

 

 

12 

Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

Továbbképzési 

Titkárság valamennyi 

munkatársa 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

30.  

Az Egészségtudományi 

Karon - a gazdasági 

vezető kivételével - 

valamennyi munkatárs 

  dékán  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

31.  
Kar gazdasági 

igazgatója 
   

gazdasági 

főigazgató 

jelen melléklet 4.a. pontja szerinti 

munkáltatói jogok gyakorlása 

azzal, hogy az illetmény 

megállapítása tekintetében a 

kancellár egyetértése szükséges 

32.  
Kar gazdasági 

igazgatója 
   

oktatási hálózat-

irányítási igazgató 

a megbízás és a megbízás 

visszavonása kivételével a 

munkáltatói jogok gyakorlása, 

azzal, hogy az illetmény 

megállapításához a kancellár 

egyetértése szükséges 

33.  
Dékáni Hivatal 

vezetője 
  dékán  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

34.  Dékáni Hivatal   dékán  az illetmény megállapítása 
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Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

munkatársai tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

35.  
Oktatásigazgatási 

Hivatal hivatalvezetője 
X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

36.  EDTI igazgatója X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

37.  EDTI közalkalmazottai   EDTI igazgató  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

38.  
Alumni Igazgatóság 

igazgatója 
X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

39.  
Alumni Igazgatóság 

közalkalmazottai 
  Alumni igazgató  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

40.  
Szaknyelvi Intézet 

igazgatója 
X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

41.  Szaknyelvi Intézet   igazgató  az illetmény megállapítása 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

közalkalmazottai tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

42.  

Szak- és 

Továbbképzési 

Központ igazgatója 

X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

43.  

Szak- és 

Továbbképzési 

Központ 

közalkalmazottai 

  igazgató  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

44.  Műszaki főigazgató  X    

45.  

Műszaki Főigazgatóság 

vezetői és a 

Főigazgatóság alá 

közvetlenül tartozó 

közalkalmazottak 

   műszaki főigazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

46.  
Műszaki Főigazgatóság 

közalkalmazottai 
   

szervezeti egység 

vezetője 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

47.  
Energiairányítási 

vezető 
 X   

energiairányítási feladatkörével 

kapcsolatos megbízás, megbízás 

visszavonása 



Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – I. KÖNYV Szervezeti és Működési Rend – I.1 RÉSZ - MELLÉKLETEK 

 

 

15 

Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

48.  Gazdasági főigazgató  X    

49.  

Gazdasági 

Főigazgatóság vezetői 

(ide nem értve a 

Tömbigazgatókat, 

tömbigazgatóságok 

vezetőit és a Műszaki 

Főigazgatóság 

Gazdasági Feladatait 

Ellátó Gazdálkodási 

Osztály vezetőjét) 

   
gazdasági 

főigazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

50.  

Műszaki Főigazgatóság 

Gazdasági Feladatait 

Ellátó Gazdálkodási 

Osztály vezetője 

   
gazdasági 

főigazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

51.  

Gazdasági 

Főigazgatóság 

közalkalmazottai 

   
gazdasági 

főigazgató 

azon közalkalmazottak esetében, 

akik felett a Gazdasági 

Főigazgatóság valamely 

igazgatója nem gyakorol 

munkáltatói jogot; 

illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

egyetértése szükséges 

52.  
Pénzügyi Igazgatóság 

közalkalmazottai 
   pénzügyi igazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

53.  

Kontrolling 

Igazgatóság 

közalkalmazottai 

   
kontrolling 

igazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

54.  

Egészségügyi Hálózat-

irányítási Igazgatóság 

központi 

szervezetének, 

valamint az 

Egészségügyi Hálózat-

irányítási Igazgatóság 

Gazdasági 

Csoportjának 

közalkalmazottai 

   

egészségügyi 

hálózat-irányítási 

igazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

55.  

Oktatási Hálózat-

irányítási Igazgatóság 

központi 

szervezetének, 

valamint az Oktatás 

   
oktatási hálózat-

irányítási igazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

Hálózat-irányítási 

Igazgatóság Gazdasági 

Csoportjának 

közalkalmazottai 

56.  
Beszerzési Igazgatóság 

közalkalmazottai 
   beszerzési igazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

57.  

Vagyongazdálkodási 

Igazgatóság 

közalkalmazottai 

   

vagyongazdálkodás

i igazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

58.  

Innovációs Központ 

Gazdasági Feladatait 

Ellátó Egység 

közalkalmazottai 

   

gazdasági 

feladatokat ellátó 

vezető egység 

vezetője 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

59.  

Klinikai Központ 

Gazdasági Feladatait 

Ellátó Egység 

közalkalmazottai 

   

gazdasági 

feladatokat ellátó 

vezető egység 

vezetője 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

60.  

Gazdálkodásfelügyeleti 

Osztály 

közalkalmazottai 

   
gazdasági 

főigazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

61.  Műszaki Főigazgatóság    műszaki az illetmény megállapítása 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

Gazdasági Feladatait 

Ellátó Gazdálkodási 

Osztály 

közalkalmazottai 

főigazgatóság 

gazdasági feladatait 

ellátó gazdálkodási 

osztályvezető 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

62.  

Belső Klinikai Tömb, 

Külső Klinikai Tömb, 

Városmajori Klinikai 

Tömb, Tömő Utcai 

Klinikai Tömb, 

Corvin-negyedi Tömb 

tömbigazgatója  

   
gazdasági 

főigazgató 

jelen melléklet 4.a. pontja szerinti 

munkáltatói jogok gyakorlása, 

azzal, hogy az illetmény 

megállapítása tekintetében a 

kancellár egyetértése szükséges 

63.  

Belső Klinikai Tömb, 

Külső Klinikai Tömb, 

Városmajori Klinikai 

Tömb, Tömő Utcai 

Klinikai Tömb, 

Corvin-negyedi Tömb 

tömbigazgatója, 

Klinikai Központ 

Gazdasági Feladatait 

Ellátó Egység vezetője 

   

egészségügyi 

hálózat-irányítási 

igazgató 

jelen melléklet 4.b. pontja szerinti 

munkáltatói jogok gyakorlása 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

64.  

Összevont Elméleti 

Tömbigazgatóság 

tömbigazgatója 

   
gazdasági 

főigazgató 

Jelen melléklet 4.a. pontja szerinti 

munkáltatói jogok gyakorlása 

közül a megbízás és a megbízás 

visszavonása, azzal, hogy az 

illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges. 

65.  

Összevont Elméleti 

Tömbigazgatóság 

tömbigazgatója 

   
oktatási hálózat-

irányítási igazgató 

jelen melléklet 4.b. pontja szerinti 

munkáltatói jogok gyakorlása, 

azzal, hogy a megbízás és a 

megbízás visszavonása kivételével 

a munkáltatói jogkörök 

gyakorlása, azzal, hogy az 

illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

66.  

Tömbök gazd. és üz. 

igazgatóságon dolgozó 

közalkalmazottai, 

vezetői 

   tömbigazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

67.  
Jogi és igazgatási 

főigazgató 
 X    
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

68.  
Jogi és Igazgatási 

Főigazgatóság vezetői  
   

jogi és igazgatási 

főigazgató 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

69.  
Központi Levéltár 

igazgatója  
X    

a rektor a jogkörét a kancellár 

egyetértésével gyakorolja, az 

illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

70.  
Központi Levéltár 

közalkalmazottai 
  

központi levéltári 

igazgató 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

71.  
Központi Könyvtár 

igazgatója  
X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

72.  
Központi Könyvtár 

közalkalmazottai 
  

központi könyvtári 

igazgató 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

73.  

Jogi és Igazgatási 

Főigazgatóság 

közalkalmazottai 

   
jogi és igazgatási 

főigazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

74.  Rektori Kabinet X    az illetmény megállapítása 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

Kabinetvezető, 

kabinetvezető-

helyettes, Rektori 

Kabinet 

közalkalmazottai 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

75.  
Rektori Titkárság 

titkárságvezető 
X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

76.  

Rektori Titkárság, 

Rektorhelyettesi 

Titkárság 

közalkalmazottai a 75. 

sorban meghatározott 

kivétellel 

  
Rektori Kabinet, 

Kabinetvezető 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

77.  Szenátusi főtitkár X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

78.  
Szenátusi Főtitkárság 

közalkalmazottai 
  Szenátusi főtitkár  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

79.  Tudományos és 

Innovációs 

  Tudományos és 

Innovációs 

 Az illetmény megállapításához a 

kancellár egyetértése szükséges 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

Rektorhelyettesi iroda 

irodavezetője és 

közalkalmazottai 

Rektorhelyettes 

80.  

Nemzetközi 

Tanulmányi 

Igazgatóság igazgatója  

X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

81.  

Nemzetközi Hallgatók 

Képzéseinek Központja 

gazdasági feladatokat 

nem végző 

közalkalmazottai  

  

nemzetközi 

képzésekért felelős 

rektorhelyettes 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

82.  

Nemzetközi Hallgatók 

Képzéseinek Központja 

gazdasági feladatokat 

ellátó közalkalmazottai 

 X    

83.  

Kommunikációs és 

Rendezvényszervezési 

Igazgatóság vezetője 

X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

84.  

Kommunikációs és 

Rendezvényszervezési 

Igazgatóság vezetői és 

közalkalmazottai 

  

kommunikációs és 

rendezvényszervez

ési igazgató 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

85.  
Innovációs Központ 

vezetője 
X    

az igazgató megbízásához és 

visszahívásához a rektor 

egyetértése szükséges 

86.  
Innovációs Központ 

közalkalmazottai 
  

innovációs 

igazgató 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

87.  
Szaknyelvi Intézet 

vezetője 
X    

oktatási rektorhelyettes irányítása 

alatt áll, 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

88.  

Emberierőforrás-

gazdálkodási 

Főigazgató 

 X    

89.  

Emberierőforrás-

gazdálkodási 

Főigazgatóság vezetői 

és közalkalmazottai 

   

emberierőforrás-

gazdálkodási 

főigazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

90.  
Ellenőrzési Igazgatóság 

igazgatója 
 X   

a fenntartó előzetes 

hozzájárulásával 

91.  
Ellenőrzési Igazgatóság 

közalkalmazottai 
   

ellenőrzési 

igazgató 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

egyetértése szükséges 

92.  

Az Országos Orvos és 

Gyógyszerész 

Záróvizsga Bizottság 

Koordinációs Iroda 

Titkára 

 

X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

93.  

Országos Orvos és 

Gyógyszerész 

Záróvizsga Bizottság 

Koordinációs Iroda 

közalkalmazottai 

  

Jogviszony 

létesítése és 

megszüntetése: 

oktatási 

rektorhelyettes; 

munkavégzéshez 

kapcsolódó 

munkáltatói jogok: 

titkár 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

94.  

Nemzetközi 

Kapcsolatok 

Igazgatóságának 

igazgatója 

X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

95.  
Nemzetközi 

Kapcsolatok 
  

nemzetközi 

kapcsolatok 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

Igazgatóság 

közalkalmazottai 

igazgató egyetértése szükséges 

96.  

Testnevelési és 

Sportközpont 

igazgatója 

X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

97.  

Testnevelési és 

Sportközpont 

közalkalmazottai 

  

testnevelési és 

sportközpont 

igazgató 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

98.  
Tanárképző Központ 

igazgatója 
X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

99.  

Kollégiumok 

Igazgatósága 

igazgatója 

X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

100.  

Kollégiumok 

Igazgatóságának 

vezetői és 

közalkalmazottai 

  
kollégiumi 

igazgató 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

101.  Kutatási projektvezetők X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

102.  

A szervezeti egységben 

foglalkoztatott 

tanársegéd, adjunktus, 

mesteroktató, 

tudományos 

segédmunkatárs, 

tudományos munkatárs 

munkakörökben 

foglalkoztatott oktatók 

és kutatók 

  

intézet/klinika 

igazgatója, 

tanszékvezető; 

ETK-n dékán 

PAK-on a dékán 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

103.  

A rezidens, 

klinikai/intézeti orvos, 

klinikai/intézeti 

szakorvos, 

klinikai/intézeti 

főorvos, 

klinikai/intézeti 

gyógyszerész, 

klinikai/intézeti 

szakgyógyszerész, 

klinikai/intézeti 

főgyógyszerész 

  

intézet/klinika 

igazgató, 

tanszékvezető, az 

Onkológiai 

Központ igazgatója 

 

az Intézeti Tanács véleménye 

alapján, 

a Klinikai Központ elnökének 

jóváhagyása mellett 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

104.  

2015.07.01. napját 

követően támogatott 

szakképzését 

megkezdő rezidens 

  

intézet/klinika 

igazgató, 

tanszékvezető, az 

Onkológiai 

Központ igazgatója 

 

a közalkalmazotti jogviszony 

létesítésére és megszüntetésére, az 

illetmény és a munkakör 

megállapítására, valamint a 

munkarend meghatározására 

irányuló munkáltatói jogkörök 

kivételével (melyeket az ENKK 

gyakorol) az egyéb munkáltatói 

jogkörök gyakorlása 

105.  
Tanári munkakörben 

foglalkoztatottak 
  

intézet/klinika 

igazgató, 

tanszékvezető; 

ETK-n a dékán 

PAK-on a dékán 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

106.  

Tanári munkakörben 

foglalkoztatott műszaki 

tanár 

  
dékán (csak az 

ETK-n) 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

107.  

Oktatást, kutatást 

segítő munkakörben 

foglalkoztatottak 

  

intézet/klinika 

igazgató, 

tanszékvezető; 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

ETK-n a dékán 

PAK-on a dékán 

108.  

Klinikai vezető ápoló, 

intézeti vezető 

asszisztens 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

  
Klinikai Központ 

elnöke 
 

a pályázati kiírás tekintetében az 

ápolási igazgató és a 

klinika/intézet igazgatója 

véleményezési jogot, a 

klinika/intézet igazgatója a napi 

munkavégzéshez kapcsolódó 

utasítási, ellenőrzési és irányítási 

jogot gyakorol; 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

 

109.  

Az egészségügyi 

ellátás területén 

szakdolgozói és egyéb 

fizikai munkakörben 

foglalkoztatottak 

  

intézet/klinika 

igazgató, 

tanszékvezető, az 

Onkológiai 

Központ igazgatója 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

110.  
Szervezeti egységben a 

gazdasági vezető 
   

gazdasági 

főigazgató 

jelen melléklet 4.a pontja szerinti 

munkáltatói jogok gyakorlása, 

azzal, hogy az illetmény 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

megállapítása tekintetében a 

kancellár egyetértése szükséges 

111.  
Szervezeti egységben a 

gazdasági vezető 
   

a Klinikai 

Központhoz tartozó 

szervezeti egység 

esetében az 

egészségügyi 

hálózat-irányítási 

igazgató, az 

oktatási-kutatási 

szervezeti egység 

esetében az oktatási 

hálózat-irányítási 

igazgató 

jelen melléklet 4.b pontja szerinti 

munkáltatói jogok gyakorlása, 

azzal, hogy az illetmény 

megállapítása tekintetében a 

kancellár egyetértése szükséges 

112.  

 

A Laboratóriumi 

Medicina Intézet, 

Kollégiumok 

Igazgatósága, Központi 

Könyvtár, Külföldi 

Hallgatók titkársága és 

a Szak-és 

   gazdasági vezető 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

Továbbképzési 

Központ esetében a 

gazdasági-műszaki 

területen 

foglalkoztatott 

közalkalmazottak, 

munkavállalók 

113.  

A karon a gazdasági-

műszaki területen és 

egyéb fizikai 

munkakörben 

foglalkoztatott 

valamennyi 

közalkalmazott, 

munkavállaló 

   
kar gazdasági 

igazgatója 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

114.  

Városmajori Szív- és 

Érgyógyászati Klinika 

közalkalmazottai, és az 

egészségügyi 

tevékenységet ellátó 

oktatók, kutatók 

  klinikaigazgató  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

115.  Városmajori Szív- és   tanszékvezető  az illetmény megállapítása 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

Érgyógyászati Klinikán 

a Tanszék oktatói és 

kutatói tekintetében az 

oktatási, kutatási 

tevékenység 

vonatkozásában 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

116.  

Napköziotthonos 

Óvoda 

intézményvezetője 

X    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

117.  

Napköziotthonos 

Óvoda 

közalkalmazottai 

  intézményvezető  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

118.  

Kancellári Titkárság és 

Kancellári Kabinet 

vezetői, 

közalkalmazottai 

 X    

119.  

Oktatási és Neptun 

Csoport 

közalkalmazottai 

  hivatalvezető  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

120.  
Korányi Projekt 

Lebonyolító Iroda 
 X    
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

121.  TDK közalkalmazottai   
TDK Tanács 

elnöke 
 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

122.  

A klinikai vezető 

ápoló, intézeti vezető 

asszisztens irányítása 

alá tartozó munkaköri 

csoportban 

foglalkozatott 

közalkalmazottak 

  

a klinikai vezető 

ápoló, intézeti 

vezető asszisztens 

 

a jelen melléklet 4. b) pontja közül 

a napi munkavégzéshez 

kapcsolódó utasítási, ellenőrzési és 

irányítási jog 

123.  
Cellscreen 

közalkalmazottai 
  

tudományos és 

innovációs 

rektorhelyettes 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

124.  
MR Kutató Központ 

közalkalmazottai 
  

tudományos és 

innovációs 

rektorhelyettes 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

125.  

Klinika/Tanszék 

szervezeti egységben 

oktatói, kutatói és 

egyéb munkakörben 

foglalkoztatott 

valamennyi 

  

intézet/klinika 

igazgató, tanszék 

vezető 

 

a jelen melléklet 4. b) pontja közül 

a napi munkavégzéshez 

kapcsolódó utasítási, ellenőrzési és 

irányítási jog 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

közalkalmazott felett 

126.  
Konduktív Pedagógiai 

Központ igazgató 
  dékán  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

127.  Konduktív Pedagógiai 

Központ köznevelési 

intézményeinek 

(Semmelweis Egyetem 

Pető András Gyakorló 

Óvodája, Semmelweis 

Egyetem Pető András 

Gyakorló Általános 

Iskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai 

Módszertani 

Intézménye és 

Kollégiuma, 

Semmelweis Egyetem 

Pető András 

Pedagógiai Intézete) 

intézményvezetői 

  Konduktív 

Pedagógiai 

Központ igazgató 

 az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

128.  Konduktív Pedagógiai   Konduktív  az illetmény megállapítása 



Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – I. KÖNYV Szervezeti és Működési Rend – I.1 RÉSZ - MELLÉKLETEK 

 

 

34 

Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

Központ köznevelési 

intézményeinek 

intézmény-

egységvezetői és 

közalkalmazottai 

Pedagógiai 

Központ 

köznevelési 

intézményeinek 

intézményvezetői 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

129.  Pető András 

Rehabilitációs és 

Egészségügyi Ellátási 

Osztály orvosainak és 

egészségügyi 

szakképzettségű 

szakdolgozóinak 

osztályvezetője 

  Klinikai Központ 

elnöke 

 a kinevezés, kinevezés-módosítás, 

valamint a vezetői megbízás és 

visszavonás tekintetében a 

Konduktív Pedagógiai Központ 

igazgatójának egyetértése 

szükséges, az illetmény 

megállapítása tekintetében a 

kancellár egyetértése szükséges 

130.  Pető András 

Rehabilitációs és 

Egészségügyi Ellátási 

Osztály 

konduktorainak 

osztályvezetője 

  Konduktív 

Pedagógiai 

Központ igazgató 

 a kinevezés, kinevezés-módosítás, 

valamint a vezetői megbízás és 

visszavonás tekintetében a 

Klinikai Központ elnöke 

egyetértése szükséges; az 

illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

131.  Pető András   Pető András  az illetmény megállapítása 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

Rehabilitációs és 

Egészségügyi Ellátási 

Osztály orvos 

közalkalmazottai és 

egészségügyi 

szakképzettségű 

szakdolgozói 

Rehabilitációs és 

Egészségügyi 

Ellátási Osztály 

orvos 

osztályvezetője 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

132.  Pető András 

Rehabilitációs és 

Egészségügyi Ellátási 

Osztály konduktor 

közalkalmazottai 

  Pető András 

Rehabilitációs és 

Egészségügyi 

Ellátási Osztály 

konduktor 

osztályvezetője 

 az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

133.  Konduktív Pedagógiai 

Központ Központi 

Titkárság vezetője és 

közalkalmazottai 

  Konduktív 

Pedagógiai 

Központ igazgató 

 az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

134.  Hári Mária Kari 

Könyvtár és 

Forrásközpont vezetője 

és közalkalmazottai 

   Dékán az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

135.  Tanulmányi és    Dékán az illetmény megállapítása 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

Hallgatói Központ, 

Karrieriroda 

osztályvezetője és 

közalkalmazottai 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

136.  Egészségfejlesztési 

Központ vezetője 

 

X 

   az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

137.  Egészségfejlesztési 

Központ 

közalkalmazottai 

  Egészségfejlesztési 

Központ 

központvezetője 

 az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

138.  Oktatásfejlesztési, -

módszertani és -

szervezési Központ 

igazgatója 

 

 

 oktatási 

rektorhelyettes 

 az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

139.  Oktatásfejlesztési, -

módszertani és -

szervezési Központ 

közalkalmazottai 

   

Igazgató 

 az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

140.  Oktatásfejlesztési és –

szervezési osztály 

osztályvezetője 

   

Igazgató 

 az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

141.  Stratégiai és Fejlesztési   Stratégiai és  az illetmény megállapítása 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

Rektorhelyettesi Iroda 

irodavezetője és 

közalkalmazottai, ide 

értve a 

Minőségbiztosítási 

Osztályvezetőt 

fejlesztési 

Rektorhelyettes 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

142.  Szakképző Köznevelési 

Intézmények 

Főigazgatóságának 

főigazgatója 

 

X 

   az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

143.  Szakképző Köznevelési 

Intézmények 

Főigazgatóságának 

gazdasági feladatokat 

nem végző 

közalkalmazottai 

  

 

 

 

 

Főigazgató 

  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

144.  Szakképző Köznevelési 

Intézmények 

Főigazgatósága, 

valamint az alá tartozó 

szakképző köznevelési 

intézmények részére 

  

 

 

 SZKIFI gazdasági 

feladatait ellátó 

szervezeti egység 

vezetője azzal, 

hogy a szakképző 

köznevelési 

 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

 

a szakképző köznevelési 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

gazdasági-műszaki 

feladatokat ellátó 

közalkalmazottak 

intézményekben a 

napi 

munkavégzéshez 

tartozó feladatok 

ellátását biztosító 

utasítási, 

ellenőrzési és 

irányítási jogokat 

az 

intézményvezetőve

l közösen 

gyakorolja 

intézményekben a napi 

munkavégzéshez tartozó feladatok 

ellátását biztosító utasítási, 

ellenőrzési és irányítási jogok 

közös gyakorlása körében vita 

esetén a SZKIFI gazdasági 

feladatait ellátó szervezeti egység 

vezetője dönt 

145.  Szakképző Köznevelési 

Intézmények 

Főigazgatósága, 

valamint az alá tartozó 

szakképző köznevelési 

intézmények részére 

informatikai 

feladatokat ellátó 

közalkalmazottak 

   Informatikai 

Igazgatóság 

igazgatója, azzal, 

hogy a szakképző 

köznevelési 

intézményekben a 

napi 

munkavégzéshez 

tartozó feladatok 

ellátását biztosító 

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

 

a szakképző köznevelési 

intézményekben a napi 

munkavégzéshez tartozó feladatok 

ellátását biztosító utasítási, 

ellenőrzési és irányítási jogok 

közös gyakorlása körében vita 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

utasítási, 

ellenőrzési és 

irányítási jogokat 

az 

intézményvezetőve

l közösen 

gyakorolja 

esetén az Informatikai Igazgatóság 

igazgatója dönt 

146.  Semmelweis Egyetem 

Bókay János 

Szakgimnáziuma 

Semmelweis Egyetem 

Raoul Wallenberg 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Semmelweis egyetem 

Semmelweis Ignác 

Szakképző Iskolája 

Semmelweis Egyetem 

Kanizsai Dorottya 

Egészségügyi 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

 

 

X 

    

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

intézményvezetője 

147.  Semmelweis Egyetem 

Bókay János 

Szakgimnáziuma 

Semmelweis Egyetem 

Raoul Wallenberg 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Semmelweis egyetem 

Semmelweis Ignác 

Szakképző Iskolája 

Semmelweis Egyetem 

Kanizsai Dorottya 

Egészségügyi 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

gazdasági-műszaki és 

informatikai feladatot 

el nem látó 

közalkalmazottai 

   

 

Intézményvezető 

(Nftv. 14. § (3) 

szerint) 

  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

148.  Egészségügyi 

Technológia Értékelő 

 

X 

    

az illetmény megállapítása 
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Hatályos szöveg: 2020. január 1. 
 

 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

alkalmazottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Kancellár 

saját hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Rektor által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Megjegyzés 

Központ igazgatója tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 

149.  Egészségügyi 

Technológia Értékelő 

Központ 

közalkalmazottai 

  Egészségügyi 

Technológia 

Értékelő Központ 

igazgatója 

  

az illetmény megállapítása 

tekintetében a kancellár 

egyetértése szükséges 
 

 


