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II. 10. RÉSZ 
Átmeneti rendelkezések 

 
1. § [Átmeneti rendelkezések hatálya] 

 

A jelen szabályzatban felsorolt egyes munkáltatói jogkörrel kapcsolatos rendelkezések az 

SZMSZ II. Könyv Foglalkoztatási Követelményrendszer általános rendelkezéseibe történő 

beépítésükig alkalmazandók.  

 

2. § [A kancellár] 

 

A kancellár megbízza a gazdasági vezetőt és visszavonja a megbízását. 

 

3. § [A rektorhelyettesek megbízása] 

 

(1) A rektorhelyettesi megbízásra a rektor nyilvános pályázatot ír ki. A rektorhelyettesi 

tisztségre kiírandó pályázat szövegét, amennyiben az a következő rektori megbízás 

időtartamát érinti, a rektor – ha a választás már megtörtént – az újonnan megválasztott 

rektor előzetes egyetértését kikérve határozza meg. 

 

(2) A pályázatok elbírálására a rektor egy elnökből és négy tagból álló bizottságot hoz 

létre, melynek nem lehet tagja a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. 

Rektorhelyettesi megbízásra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a bizottsági 

vélemények figyelembevételével a Szenátus dönt. Döntését megküldi a rektornak, aki 

dönt a megbízás kiadásáról. 

 

(3) A rektorhelyettes megbízása és megbízásának visszavonása a rektor hatáskörébe 

tartozik és a rektor gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A megbízás a rektor 

mandátumával összhangban legfeljebb öt évre szól. A megbízás több alkalommal 

pályázat alapján – a Szenátus véleményének kikérését követően – további legfeljebb 

öt-öt évre meghosszabbítható.  

 

(4) A rektorhelyettesi megbízás megszűnik, amikor a rektorhelyettes betölti a 70. életévét. 

 

4. § [A központi szervezeti egységekre vonatkozó munkáltatói jogkörrel kapcsolatos 

rendelkezések] 

 

(1) A Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja szervezetében működő 

programvezető(k) feladataihoz külön vezetői megbízás nem kapcsolódik. A 

programvezető(ke)t a rektor bízza meg, amihez véleményt kérhet a nemzetközi 

képzésekért felelős rektorhelyettestől, az oktatási rektorhelyettestől és a dékánoktól. 

 

(2) A Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója felett a munkáltatói jogkört a rektor 

gyakorolja. Az igazgató munkáltatói jogkört gyakorol a Szak- és Továbbképzési 

Központ foglalkoztatottai és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban 

foglalkoztatottak tekintetében. 
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(3) Az Innovációs Központ igazgatóját a rektor bízza meg. 

 

(4) Az Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatóját a rektor bízza meg és vonja 

vissza megbízását. 

 

(5) A KFI Üzletfejlesztési Központ igazgatóját a rektor bízza meg. 

 

(6) A Transzlációs Medicina Központ igazgatóját a rektor bízza meg. 

 

(7) Laborállat-tudományi Koordinációs Központ igazgatóját a rektor bízza meg. 

 

(8) A Gazdasági Főigazgatóság: 

a) A Gazdasági Főigazgatóság főigazgatóját a kancellár bízza meg és vonja vissza a 

megbízását. A gazdasági főigazgató felett a munkáltatói jogokat teljes körűen a 

kancellár gyakorolja. 

b) A gazdasági főigazgató gyakorolja   

ba) a munkáltatói jogokat - eltérő rendelkezés hiányában - a Gazdasági 

Főigazgatósághoz tartozó szervezeti egységek vezetői tekintetében, 

bb) az 56.§ (1) bekezdés d) pont da)-de) alpontjai szerinti tömbigazgatók esetében 

a10. § (4) a) pontja szerinti munkáltatói jogokat, 

bc) az 56.§ (1) bekezdés e) pont ea) alpontjai szerinti kari gazdasági igazgatók 

esetében a 10. § (4) a) pontja szerinti munkáltatói jogokat, 

bd) az 56.§ (1) bekezdés e) pont eb) – eg) alpontjaiban meghatározott szervezeti 

egységek gazdasági hivatalvezetői tekintetében a 10. § (4) a) pontja szerinti 

munkáltatói jogokat. 

c) A Gazdasági Főigazgatóság szervezeti egységeiben dolgozó foglalkoztatottak 

tekintetében a munkáltatói jogokat - a b) pont bb) – bd) alpontjaiban, és a jelen pont 

ca) alpontban felsorolt kivételekkel a - szervezeti egység vezetők gyakorolják. 

ca)  az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság központi (alegységekhez nem 

tartozó) szervezetében, valamint az 56. § (1) e) ea) alpont szerinti szervezeti 

egységben dolgozó foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat az 

oktatási hálózat-irányítási igazgató gyakorolja. 

d) A Gazdasági Főigazgatóság szervezetéhez tartozó vezető megbízásokkal 

kapcsolatos véleményezési, javaslattételi joggyakorlásra vonatkozó rendelkezések: 

da) a Klinikai Központ elnöke véleményezési, javaslattételi jogot gyakorol az 

egészségügyi hálózat-irányítási igazgató kinevezésével kapcsolatban, 

db) A dékán és/vagy Klinikai Központ elnöke, vagy az általuk delegált személy  

véleményezési, javaslattételi jogot gyakorol a tömbigazgatók megbízásával 

kapcsolatban, 

dc) Az oktatási rektorhelyettes véleményezési, javaslattételi jogot gyakorol az 

oktatási hálózat-irányítási igazgató megbízásával kapcsolatban, 

dd) A nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes véleményezési, javaslattételi 

jogot gyakorol a Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja Gazdasági 

Hivatalának vezetője megbízásával kapcsolatban. 
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e) A gazdasági főigazgató, valamint a hálózat-irányítási igazgató kari gazdasági 

igazgatókkal, tömbigazgatókkal és gazdasági hivatalvezetőkkel kapcsolatos 

munkáltatói jogkör gyakorlásából adódó feladatainak ellátásában, a munkakör 

átadás-átvételek lebonyolításában a Gazdálkodás-felügyeleti Osztály 

közreműködik. 

 

(9) Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság főigazgatója felett a munkáltatói 

jogokat teljes körűen a kancellár gyakorolja. A főigazgató az Emberierőforrás-

gazdálkodási Főigazgatósághoz tartozó szervezeti egységek vezetőit megbízza és 

megbízásukat visszavonja, továbbá gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A 

főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a főigazgatóság foglalkoztatottai felett. 

 

(10) A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság főigazgatója felett a munkáltatói jogokat teljes 

körűen a kancellár gyakorolja. A főigazgató – a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban meghatározott kivételekkel - a Jogi és Igazgatási Főigazgatósághoz 

tartozó szervezeti egységek vezetőit megbízza és megbízásukat visszavonja, továbbá 

gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A főigazgató – a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban meghatározott kivételekkel - gyakorolja a munkáltatói jogokat a 

főigazgatóság foglalkoztatottai felett. 

 

(11) Az Műszaki Főigazgatóság főigazgatóját a kancellár bízza meg és vonja vissza a 

megbízását. Az műszaki főigazgató felett a munkáltatói jogokat teljes körűen a 

kancellár gyakorolja. A főigazgató a Műszaki Főigazgatósághoz tartozó szervezeti 

egységek vezetőit és a főigazgató alá közvetlenül tartozó foglalkoztatottakat megbízza 

és megbízásukat visszavonja, továbbá gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A 

Műszaki Főigazgatósághoz tartozó szervezeti egységek foglalkoztatottai felett a 

munkáltatói jogokat a szervezeti egység vezetője gyakorolja. 

 

(12) Az Informatikai Főigazgatóság főigazgatóját a kancellár bízza meg és vonja vissza a 

megbízását. Az informatikai főigazgató felett a munkáltatói jogokat teljes körűen a 

kancellár gyakorolja. Az informatikai főigazgató az Informatikai Főigazgatósághoz 

tartozó szervezeti egységek vezetőit és a főigazgató alá közvetlenül tartozó 

foglalkoztatottakat megbízza és megbízásukat visszavonja, továbbá gyakorolja 

felettük a munkáltatói jogokat. Az Informatikai Főigazgatósághoz tartozó szervezeti 

egységek foglalkoztatottjai felett a munkáltatói jogokat a szervezeti egység vezetője 

gyakorolja. 

 

(13) A Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság főigazgatója felett a munkáltatói 

jogokat a rektor gyakorolja. Az Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság 

foglalkoztatottai felett a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja. 

 

(14) Az Ellenőrzési Igazgatóság igazgatóját a kancellár – a fenntartó előzetes 

hozzájárulásával – pályázat alapján bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói 

jogokat. Az Ellenőrzési Igazgatóság vezetője gyakorolja az Ellenőrzési Igazgatóság 

foglalkoztatottai felett a munkáltatói jogokat. 
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(15) A Kollégiumok Igazgatóságának foglalkoztatottai felett a munkáltatói jogkört az 

igazgató gyakorolja. 

 

(16) A Testnevelési és Sportközpont igazgatója felett a munkáltatói jogokat teljes körűen 

a rektor gyakorolja. Az igazgatóság foglalkoztatottai felett a munkáltatói jogkört az 

igazgató gyakorolja. 

 

(17) A Központi Levéltár igazgatója felett a munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja a 

kancellár egyetértésével. A Központi Levéltár foglalkoztatottai tekintetében az 

igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 

(18) A Központi Könyvtár igazgatója felett teljes körűen a rektor gyakorolja a 

munkáltatói jogokat. A Központi Könyvtár foglalkoztatottak tekintetében az igazgató 

gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 

(19) A Tanárképző Központ igazgatóját pályázat alapján a rektor bízza meg, és vonja 

vissza a megbízását, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

 

(20) A Rektori Kabinet kabinetvezetője a rektor közvetlen irányítása alatt végzi a 

tevékenységét és felette a munkáltatói jogokat teljes körűen a rektor gyakorolja. A 

Rektori Kabinet foglalkoztatottai felett a jelen szabályzatban meghatározott kivétellel 

a munkáltatói jogokat teljes körűen a rektor gyakorolja. 

 

(21) A szenátusi főtitkár a feladatát vezetői megbízás keretében látja el. A szenátusi 

főtitkár felett a munkáltatói jogot a rektor gyakorolja. A főtitkár munkáját a rektor 

közvetlenül irányítja. A Szenátusi Főtitkárság foglalkoztatottai felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlója a szenátusi főtitkár. 

 

(22) A Rektori Titkárság titkárságvezetőjét a rektor bízza meg és vonja vissza megbízását, 

valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A rektor személyi titkára felett a 

munkáltatói jogokat teljes körűen a rektor gyakorolja. A Rektori Titkárság további 

foglalkoztatottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a Rektori Kabinet 

kabinetvezetője. 

 

(23) A Rektorhelyettesi Titkárság foglalkoztatottai tekintetében a munkáltatói jogokat a 

Rektori Kabinet kabinetvezetője gyakorolja. A Rektorhelyettesi Titkárság azon 

foglalkoztatottja felett, akinek feladata az adott rektorhelyettes munkájával összefüggő 

feladatok ellátása, az érintett rektorhelyettes közvetlen utasítási jogot gyakorol. 

 

(24) A Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda irodavezetője és 

foglalkoztatottai tekintetében a munkáltatói jogokat a tudományos és innovációs 

rektorhelyettes gyakorolja. 

 

(25) A Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda irodavezetője és foglalkoztatottai 

tekintetében a munkáltatói jogokat a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes gyakorolja. 
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(26) A Családbarát Egyetem Központot igazgatója felett a rektor gyakorolja a munkáltatói 

jogokat. A Családbarát Egyetem Központ irodai foglalkoztatottai felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlója az igazgató. 

 

(27) A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója felett a munkáltatói jogokat a 

rektor gyakorolja. Az Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának foglalkoztatottai 

felett a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja. 

 

(28) A Kancellári Kabinet kabinetvezetője a kancellár közvetlen irányítása alatt végzi a 

tevékenységét és felette a munkáltatói jogokat teljes körűen a kancellár látja el.A 

Kancellári Kabinet foglalkoztatottai felett a munkáltatói jogokat teljes körűen a 

kancellár gyakorolja. 

 

(29) A Kancellári Titkárság titkárságvezetőjét a kancellár bízza meg és vonja vissza 

megbízását. A Kancellári Titkárság foglalkoztatottai tekintetében a munkáltatói 

jogokat közvetlenül a kancellár gyakorolja. 

 

5. § [A betegellátás szervezeti egységeire vonatkozó munkáltatói jogkörrel kapcsolatos 

rendelkezések] 
 

(1) A Klinikai Központot az elnök vezeti, aki az egészségügyi felsőoktatási intézményben 

az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős magasabb vezető. A Klinikai 

Központ elnökét a rektor bízza meg azzal, hogy az elnök megbízásához az 

egészségügyért felelős miniszter előzetes egyetértését be kell szerezni. A Klinikai 

Központ elnöke felett a munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja. 

 

(2) A Klinikai Központ tekintetében a fenntartói és irányítási jogkört – amennyiben az 

nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe – a rektor gyakorolja. 

 

(3) A Klinikai Központ elnöke önállóan irányítja az egészségügyi ellátás megszervezését 

azzal, hogy kapacitás-átszervezés tekintetében javaslatot tesz – a rektor és amennyiben 

gazdasági hatása van, a kancellár pénzügyi ellenjegyzésével – az országos kórház-

főigazgató részére. 

 

(4) A Klinikai Központ elnöke a klinikai központ foglalkoztatottai felett – a kancellár 

hatáskörébe tartozó feladatokat ellátó foglalkoztatottak kivételével – gyakorolja a 

munkáltatói jogokat azzal, hogy a bérgazdálkodást érintő döntéseihez, a kancellár 

pénzügyi ellenjegyzése szükséges. A munkáltatói joggyakorlásra a jelen szakasz (3) 

bekezdésben meghatározottak az irányadóak. 

 

(5) A korm.r. 9.§ (1) bekezdése szerinti, a betegellátási munkakör mellett oktatói vagy 

kutatói munkakörben is foglalkoztatott személy esetében a munkáltatói jogkört a 

betegellátásra irányuló jogviszony esetében a Klinikai Központ elnöke, vagy az általa 

átadott hatáskörben eljáró személy, az oktatói vagy kutatói jogviszonya tekintetében a 

rektor gyakorolja.  
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(6) A Klinikai Központ elnöke a vonatkozó rendelkezések szerint gyakorolja a Klinikai 

Központ dolgozói felett a munkáltatói jogokat. 

 

(7) A Klinikai Központ elnökének felsőfokú végzettséggel, orvos- és egészségtudomány 

képzési területen szerzett mesterfokozattal, illetve tudományos fokozattal kell 

rendelkeznie, megbízásához az egészségügyért felelős miniszter előzetes egyetértését 

be kell szerezni. 

 

(8) A Klinikai Tömb Orvos-főigazgatót a rektorral egyetértésben a Klinikai Központ 

elnöke bízza meg. 

 

(9) A Klinikai Központ Elnökének Hivatalának hivatalvezetője felett a Klinikai Központ 

elnöke teljes körűen gyakorolja a munkáltatói jogkört. A Klinikai Központ Elnökének 

Hivatalának alkalmazottai felett a hivatalvezető gyakorolja a munkáltatói jogköröket. 

 

(10) Az Orvosszakmai Főigazgatóság orvosszakmai főigazgatójának orvos végzettséggel 

kell rendelkeznie. Klinikai Központ elnöke bízza meg, illetve vonja vissza a 

megbízását. 

 

6. § [Az oktatás szervezetére vonatkozó munkáltatói jogkörrel kapcsolatos rendelkezések] 

 

(1) A dékáni megbízásra vonatkozó rendelkezések: 

a) A rektor nyilvános pályázatot ír ki. 

b) A dékáni megbízás határozott időre, legfeljebb öt évre adható, amely két 

alkalommal - pályázat alapján - meghosszabbítható. A dékán megbízása és 

megbízásának visszavonása a rektor hatáskörébe tartozik, és felette a munkáltatói 

jogokat a rektor gyakorolja. 

c) A pályázati határidő lejárta után a pályázatok elbírálására a rektor egy elnökből és 

négy tagból álló bizottságot hoz létre, melynek magasabb vezetői megbízásra kiírt 

pályázat esetén nem lehet tagja a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. 

d) A Kari Tanács meghallgatja a dékáni megbízásra pályázók bemutatkozását és 

programját, ezt követően meghallgatja a rektor véleményét, majd titkos 

szavazással véleményt nyilvánít a pályázatokról. Egy jelölt esetében a jelen levők 

egyszerű többségének, azaz a jelen lévők több, mint a felének igenlő szavazata 

szükséges a pályázat támogatásához; több jelölt esetén a Kari Tanács a 

pályázatokról az igenlő szavazatok arányában történő rangsorolással nyilvánít 

véleményt; szavazategyenlőség esetén a pályázatokat azonos rangsor-helyre kell 

sorolni. 

e) A dékáni megbízásra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus - a Kari 

Tanács ülését követő első ülésén – a Kari Tanács véleményének mérlegelésével 

dönt. Egy jelölt esetében a jelen lévők egyszerű többségének, azaz a jelen lévők 

több mint a felének igenlő szavazata szükséges a pályázat támogatásához; több 

jelölt esetén a pályázatokat a Szenátus az igenlő szavazatok arányában rangsorolja. 

Szavazategyenlőség esetén a pályázatokat azonos rangsor-helyre kell sorolni. 

f) A rektor a Kari Tanács és a Szenátus véleményének mérlegelésével - legkésőbb a 

Szenátus ülését követő 30 napon belül - dönt a dékáni megbízás kiadásáról. A 
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rektor a PAK esetében konduktor végzettséggel rendelkező személyt nevez ki 

dékánként. 

g) A dékáni megbízás megszűnik, amikor a dékán betölti a 70. életévét. 

 

(2) A dékán által gyakorolt munkáltatói jogkörre vonatkozó rendelkezések: 

a) A rektor és a kancellár által átruházott jogkörben és a munkáltatói jogkör 

gyakorlásának rendjében meghatározott körben munkáltatói jogkört gyakorol. 

b) A dékán - a Kari Tanács, a Szenátus és az illetékes szakmai fórumok 

véleményének beszerzése után - az oktatási-kutatási szervezeti egységek 

(intézetek, klinikák és tanszékek, stb.) igazgatóit megbízza, gyakorolja az 

egyetemi klinikák és a betegellátásban részt vevő intézetek igazgatói tekintetében 

valamennyi alapvető munkáltatói jogot azzal, hogy a vezetői megbízás, valamint 

annak visszavonása tekintetében a Klinikai Központ elnöke egyetértési jogot 

gyakorol. 

c) A dékán előzetes véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol a Kar gazdasági 

igazgatójának kinevezésével kapcsolatban. 

 

(3) A dékánhelyettesi megbízásra vonatkozó rendelkezések: 

a) A dékánhelyettesi megbízásra a dékán pályázatot ír ki. 

b) A pályázati határidő lejárta után a Kari Tanács meghallgatja a dékánhelyettesi 

megbízásra a pályázók bemutatkozását és programját, majd a dékán véleményének 

megismerését követően titkos szavazással véleményt nyilvánít a pályázatokról. 

Egy jelölt esetében a jelen levők egyszerű többségének, azaz a jelen lévő, 

szavazati jogú tagok több mint a felének igenlő szavazata szükséges a pályázat 

támogatásához. Több jelölt esetén a Kari Tanács a pályázatokról az igenlő 

szavazatok arányában történő rangsorolással nyilvánít véleményt. 

Szavazategyenlőség esetén a pályázatokat azonos rangsor-helyre kell sorolni. 

c)  A dékánhelyettesi megbízásra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus 

– a Kari Tanács ülését követő első ülésén – a Kari Tanács véleményének 

mérlegelésével dönt. Egy jelölt esetében a jelen levők egyszerű többségének, azaz 

a jelen lévők több mint a felének igenlő szavazata szükséges a pályázat 

támogatásához. Több jelölt esetén a pályázatokat a Szenátus az igenlő szavazatok 

arányában rangsorolja. Szavazategyenlőség esetén a pályázatokat azonos rangsor-

helyre kell sorolni. 

d) A dékán a Kari Tanács és a Szenátus véleményének mérlegelésével – legkésőbb a 

Szenátus ülését követő 30 napon belül – dönt a dékánhelyettesi megbízás 

kiadásáról, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

e) A megbízás legfeljebb öt évre szól, mely – a Kari Tanács véleményének kikérését 

követően, pályázat alapján – legfeljebb öt évre többször meghosszabbítható. 

f) A dékánhelyettesi megbízás megszűnik, amikor a dékánhelyettes betölti 70. 

életévét. 

 

(4) Az Egyetemi Doktori Tanács (a továbbiakban: EDT) elnöke gyakorolja a munkáltatói 

jogkört a Doktori Iskola Hivatalának hivatalvezetője felett. 
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(5) Az EDT elnöke és elnökhelyettese megbízására vonatkozó rendelkezések: 

a) Az EDT elnökét - az EDT véleményezését és a Szenátus által történő rangsorolást 

követően - a rektor bízza meg 

b) Az EDT elnöke felett a munkáltatói jogot a rektor gyakorolja.  

c) Az elnök megbízása legfeljebb 5 évre szól és egy alkalommal, további legfeljebb 

5 évig terjedő időtartamra meghosszabbítható. A leköszönő elnök további 5 évre 

hivatalból az EDT tagja.  

d) Az EDT elnökeként doktori fokozattal és egyetemi tanári kinevezéssel rendelkező 

személy bízható meg.   

e) Az EDT elnökhelyettesét - az EDT elnökének javaslatára, az EDT és a Szenátus 

véleményének kikérését követően - a rektor bízza meg legfeljebb 5 évre. Az 

elnökhelyettes egyenként legfeljebb 5 éves ciklusokra több alkalommal is 

megbízható.  

 

(6) Az EDT elnökhelyettesre vonatkozó feltételek megegyeznek az EDT elnökére 

vonatkozó feltételekkel. 

 

(7) Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatóját a rektor bízza 

meg és vonja vissza megbízását.  

 

(8) A Pető András Karon és az Egészségtudományi Karon a tanszéki csoporttá nyilvánítás 

feltételeként az SZMSZ I.1. rész 107. § (1) bekezdés c) pontja azzal az eltéréssel 

alkalmazandó, hogy a kar tevékenységéhez kapcsolódó legmagasabb szintű oktatói, 

kutatói vagy tanári munkakört betöltő személy lehet a tanszéki csoport vezetője. 

 

(9) Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjét a rektor bízza meg 

és vonja vissza a megbízását és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A 

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvoda foglalkoztatottai tekintetében a 

munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 

 

(10) A Konduktív Pedagógiai Központ  

a) igazgatója konduktor végzettséggel rendelkezik, 

b) az igazgatója felett a munkáltatói jogkört a Pető András Kar dékánja gyakorolja,  

c) szervezetébe tartozó az SZMSZ I.1. rész 114. § (4) bekezdés b) c) és e) pontja szerinti 

köznevelési feladatokat ellátó szervezeti egységek vezetői (intézményvezető) feletti 

munkáltató jogkört a rektor által átadott hatáskörben az igazgató gyakorolja,  

d) szervezetébe tartozó és az SZMSZ I.1. rész 114. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 

szervezeti egység vezetője felett a Központ igazgatója gyakorolja a munkáltatói 

jogokat, 

e) az SZMSZ I.1. rész 114. § (4) bekezdés ca)-cc) pontjai szerinti köznevelési feladatokat 

ellátó szervezeti egységeinek és a cd) pont szerinti szervezeti egységeinek vezetői 

(egységvezetők) és foglalkoztatottai tekintetében a munkáltatói jogkört a köznevelési 

feladatot ellátó szervezeti egység vezetője (az SZMSZ I.1. rész 114. § (4) bekezdés c) 

pontja szerinti intézményvezető) gyakorolja, 
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f) az SZMSZ I.1. rész 114. § (4) bekezdés b) és e) pont szerinti köznevelési feladatokat 

ellátó szervezeti egységeinek munkatársai felett a munkáltatói jogokat az 

intézményvezető gyakorolja,  

g) szervezetébe tartozó Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály 

orvosai és egészségügyi szakképzettségű szakdolgozóinak osztályvezetője felett a 

Klinikai Központ elnöke gyakorolja a munkáltatói jogkört azzal, hogy a pályázat 

kiírása, a kinevezés, a kinevezés-módosítás, valamint a vezetői megbízás és 

visszavonás tekintetében a Konduktív Pedagógiai Központ igazgatójának egyetértése 

szükséges. A Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály 

konduktorainak osztályvezetője felett a Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója 

gyakorolja a munkáltatói jogkört azzal, hogy a pályázat kiírása, a kinevezés, a 

kinevezés-módosítás, valamint a vezetői megbízás és visszavonás tekintetében a 

Klinikai Központ elnöke egyetértése szükséges. A Pető András Rehabilitációs és 

Egészségügyi Ellátási Osztály konduktorai felett a konduktor osztályvezető, orvosai és 

egészségügyi szakképzettségű dolgozói felett az orvos osztályvezető gyakorolja a 

munkáltatói jogkört.  

h) azon munkatársai tekintetében, akik nem tartoznak a jelen bekezdés b)-g) pont hatálya 

alá, a munkáltatói jogkört a Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója gyakorolja. 

 

(11) Az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője egyetemi vagy főiskolai tanár, 

egyetemi vagy főiskolai docens, vagy kutatóprofesszor.  

 

(12) Az intézetigazgató megbízására vonatkozó rendelkezések: 

a) megbízása nyilvános pályázat útján történik, 

b) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: 

ba) egyetemi végzettségre, 

bb) szakvizsgára, 

bc) szakmai gyakorlatra, 

bd) tudományos fokozatra, 

be) egyetemi oktatói gyakorlatra, 

bf) nyelvismeretre vonatkozó követelményeket. 

c) A pályázónak rendelkeznie kell: 

ca) a pályázott szak művelésére alkalmas egyetemi végzettséggel, 

cb) a megpályázott szakterületen megfelelő szakmai gyakorlattal a szakvizsga 

megszerzése után (amennyiben az, az adott szakterületen megszerezhető), 

cc) doktori fokozattal (PhD), 

cd) egyetemi oktatói gyakorlattal, 

ce) legalább egy világnyelven előadóképes ismerettel. 

d) A pályázó tevékenységének értékelése során vizsgálni kell, hogy az megfeleljen az 

általános- oktatással és szakmai etikai normáknak. 

e) A munkáltatói jogkör gyakorlója az c) pontban foglalt követelményekhez 

kapcsolódóan meghatározza az adott oktatási egységre vonatkozó speciális 

feltételeket, valamint azokon túl további feltételeket is meghatározhat.  

f) A pályázatok elbírálására a terület felügyeletéért felelős magasabb vezető vagy a 

dékán egy elnökből négy tagból álló bizottságot hoz létre. A bíráló bizottság 



Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – II. KÖNYV Foglalkoztatási 

Követelményrendszer – II.10. RÉSZ Átmeneti rendelkezések 

 

12 

Hatályos szöveg: 2021 
 

munkájában tanácskozási joggal részt vesz a kari hallgatói önkormányzat, valamint az 

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság képviselője. Az intézetigazgatói pályázat 

b) – c) pontok szerinti kiírását a dékán által készített javaslat alapján a rektor hirdeti ki 

– figyelemmel a Foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott szabályokra. 

A rektor által kihirdetett pályázat tekintetében, a közzétételt megelőzően a dékán 

egyetértési jogot gyakorol. Az egyetemi klinikák és a betegellátásban részt vevő 

intézetek igazgatói pályázatának elbírálását végző bíráló bizottság esetében a bizottság 

egy tagját a Klinikai Központ elnöke delegálja. 

g) Ha az igazgatói megbízás – a megbízás határidejének lejárta előtt – megszűnik, a Kar 

dékánja a Kar vagy az oktatási-kutatási szervezeti egység vezető munkatársának, vagy 

az igazgató általános helyettesének határozott időre, vagy feltétel bekövetkezéséig – az 

állás betöltéséig – a vezetői feladatok ellátására megbízást ad, amelyről a Kart a 

következő kari tanácsülésen tájékoztatja. 

h) Az intézetigazgató a munkavállalói fórum meghallgatása után dönt a munkavállalói 

fórum véleményezési és az intézetigazgató munkáltatói jogkörébe tartozó 

pályázatókról. 

 

(13) Az intézetigazgató helyettes(ei)t - az alkalmazotti fórum véleményét kikérve - az 

intézetigazgató megbízási idejéhez igazodó határozott időre az intézetigazgató bíz 

meg, és a megbízásokról tájékoztatja a kar dékánját. 

 

(14) A (12) bekezdés b) pontjának be) és c) pontjának cd) alpontjában meghatározott 

egyetemi oktatói gyakorlat a Pető András Kar esetében egyetemen vagy főiskolán 

szerzett oktatói gyakorlatként értelmezendő. 

 

7. § [Az egyes munkakörök és a betöltésükkel kapcsolatos átmeneti rendelkezések] 
 

(1) A foglalkoztatási követelményrendszer II.1. RÉSZ az egyes munkakörök és a 

betöltésükkel kapcsolatos követelmények (a továbbiakban: FKR II.1 1.§ a következő 

(6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A magasabb vezetői és vezetői megbízás nyilvános pályázat útján tölthető be, 

azzal, hogy indokolt esetben a nyilvános pályáztatástól – saját munkáltatói jogkörében 

- a rektor, a kancellár vagy a klinikai központ elnökének engedélyével el lehet térni.” 

 

(2) Az FKR II.1. 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.§ 2021. augusztus 1. napját követően a foglalkoztatási követelményrendszer 

alkalmazásában közalkalmazotti jogviszonyon egészségügyi dolgozók esetében 

egészségügyi szolgálati jogviszonyt (illetve az oktatói-kutatói munkakörre irányuló 

további jogviszony esetében munkaviszonyt), más esetben munkaviszonyt kell érteni 

és a foglalkoztatás tekintetében a Munka Törvénykönyve, az Nftv., (az egészségügyi 

dolgozók esetében a 2020. évi C. törvény), továbbá egyes ágazati jogszabályok 

rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. Kétség esetén a szabályok alkalmazása 

tekintetében az Emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató értelmezése az irányadó.” 

 

(3) Az FKR II.1. 33.§ (3) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: 
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„(3) A magasabb vezetői és vezetői megbízások a hetvenedik életév betöltéséig 

adhatók.”  

 

(4) Az FKR II.1. 34.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A magasabb vezetői és vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre 

adható, ami a rektor és a dékán esetén kettő alkalommal, minden más magasabb 

vezető és vezető esetében több alkalommal meghosszabbítható. A munkáltatói jogkör 

gyakorlójának döntése szerint – pályáztatás esetén amennyiben erre a pályázati kiírás 

lehetőséget adott – vezetői megbízás határozatlan időre is adható, vagy a határozott 

idejű megbízás határozatlan idejűvé alakítható.” 

 

(5) Az SZMSZ II.1. rész [Az egyes munkakörök és a betöltésükkel kapcsolatos 

követelmények] 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az egy évnél hosszabb időre szóló egyetemi docensi munkakör nyilvános 

pályázat útján tölthető be. Kinevezője a dékán. Az illetmény megállapításához a 

kancellár egyetértése szükséges.” 

(6) Az SZMSZ II.1. rész 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az egy évnél hosszabb időre szóló főiskolai docensi munkakör nyilvános pályázat 

útján tölthető be. Kinevezője a dékán. Az illetmény megállapításához a kancellár 

egyetértése szükséges.” 

(7) Az SZMSZ II.1. rész 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Kinevezője– a szervezeti egység alkalmazotti fóruma véleményének kikérését 

követően – a klinikai központ elnökének jóváhagyása mellett a klinika igazgatója. Az 

illetmény megállapításához a kancellár egyetértése szükséges. Megbízásáról a 

szervezeti egység munkavállalói fóruma előzetesen véleményt nyilvánít.” 

(8) Az SZMSZ II.1. rész 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Kinevezője– a szervezeti egység alkalmazotti fóruma véleményének kikérését 

követően – a klinikai központ elnökének jóváhagyása mellett a klinika/intézet 

igazgatója. Az illetmény megállapításához a kancellár egyetértése szükséges. 

Megbízásáról a szervezeti egység munkavállalói fóruma előzetesen véleményt 

nyilvánít.” 

(9) Az SZMSZ II.1. rész 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Kinevezője– a szervezeti egység alkalmazotti fóruma véleményének kikérését 

követően – a klinikai központ elnökének jóváhagyása mellett a klinika igazgatója. Az 

illetmény megállapításához a kancellár egyetértése szükséges. Megbízásáról a 

szervezeti egység munkavállalói fóruma előzetesen véleményt nyilvánít.” 

(10) Az SZMSZ II.1. rész 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Kinevezője– a szervezeti egység alkalmazotti fóruma véleményének kikérését 

követően – a klinikai központ elnökének jóváhagyása mellett a klinika/intézet 

igazgatója. Az illetmény megállapításához a kancellár egyetértése szükséges. 

Megbízásáról a szervezeti egység munkavállalói fóruma előzetesen véleményt 

nyilvánít.” 
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(11) Az SZMSZ II.1. rész 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Kinevezője– a szervezeti egység alkalmazotti fóruma véleményének kikérését 

követően – a klinikai központ elnökének jóváhagyása mellett a klinika igazgatója. Az 

illetmény megállapításához a kancellár egyetértése szükséges. Megbízásáról a 

szervezeti egység munkavállalói fóruma előzetesen véleményt nyilvánít.” 

(12) Az SZMSZ II.1. rész 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Kinevezője– a szervezeti egység alkalmazotti fóruma véleményének kikérését 

követően – a klinikai központ elnökének jóváhagyása mellett a klinika/intézet 

igazgatója. Az illetmény megállapításához a kancellár egyetértése szükséges. 

Megbízásáról a szervezeti egység munkavállalói fóruma előzetesen véleményt 

nyilvánít.” 

(13) (9) Az SZMSZ II.1. rész 8. § (1), 9. § (2), 11. § (5), 11/A. § (1), 13. § (3), 14. § (1), 

15. § (1), 16. § (2), 19. § (3), 20. § (3), 21. § (3), 22. § (4), 23. § (3) bekezdése 

hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

(14) Az SZMSZ III.3. rész [Doktori Szabályzat] 39. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) A Doktori Hivatal jogállása és funkciója: 

c) A Doktori Hivatal élén hivatalvezető áll. A hivatalvezetői teendők ellátásával a 

rektor egyetemi végzettséggel és felsőoktatási gyakorlattal rendelkező szakembert bíz 

meg. A munkáltatói jogokat a Doktori Hivatal vezetője felett az EDT elnöke 

gyakorolja, az illetmény megállapítását illetően a kancellár egyetértése szükséges.” 

 

8. § [Az Alkalmazotti Tanácsra vonatkozó átmeneti rendelkezések] 
 

(1) Ahol az SZMSZ II. Könyv Foglalkoztatási Követelményrendszer (a továbbiakban: 

FKR) közalkalmazotti jogviszonyt említ, 

a) a Klinikai Központ szervezetéhez tartozó, betegellátási munkakörben foglalkoztatott 

alkalmazott tekintetében értelemszerűen egészségügyi szolgálati jogviszonyt is,  

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében munkaviszonyt kell 

érteni. 

 

(2) Az FKR-nek az (1) bekezdésen kívüli rendelkezéseinek alkalmazása során a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és végrehajtási rendeleteinek közös 

értelmezésével kell megállapítani, hogy az adott rendelkezés személyi hatálya - akár 

külön-külön vagy együttesen - az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 

munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban foglalkoztatott 

személyi körre terjed ki. 

 

(3) Az (1) - (2) bekezdés alkalmazásával kapcsolatban - szükség esetén - az 

emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató értelmezése az irányadó. 
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9. § [Vegyes rendelkezések] 

 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat II.1. rész 33. § (5) bekezdésében foglaltak alól – 

amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – a kancellár vagy a rektor egyedi 

esetben felmentést adhat, ha a jelölt a Semmelweis Egyetemen legalább 5 éve fennálló 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik és vezetői kinevezéséhez 

egyetemi érdek fűződik.  

 

(2) A 2015. június 30. napját megelőzően adományozott Professor Emeritus címek 

esetében az Egyetem 2016. január 1-jétől kezdődően köt megállapodást a címhez 

kapcsolódó jogosultságokra és az esetleges pénzbeli juttatásra vonatkozóan. A 

Szenátus – a Karok javaslatának mérlegelése alapján – 2015. november 30-ig dönt 

arról, hogy a Professor Emeritus cím viselője a vele kötendő megállapodás alapján 

juttatásra jogosult-e. A 2015. június 30. napját megelőzően adományozott Professor 

Emeritus cím viselői 2015. december 31-ig havonta tiszteletdíj címen 131.200 Ft 

juttatásra jogosultak. A 2015. június 30. napját megelőzően adományozott Professor 

Emeritus cím viselői közül azok, akikkel a Szenátus döntése alapján az Egyetem 2016. 

január 1-jétől kezdődően juttatással járó megállapodást köt, havi rendszeres 

juttatásként 131.200 Ft összegű tiszteletdíjra – vagy ha az egyetemi tanári munkakör 

1. fizetési fokozatának garantált munkabérére megállapított összeg 25 %-a ezt 

meghaladja, akkor ezen összegre – jogosultak. A juttatást a mindenkor hatályos 

jogszabályok által előírt közteherviselési kötelezettség terheli. A juttatás fedezetét a 

Kar a 2016. évtől saját költségvetéséből biztosítja. 

 

10. § [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) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. 

törvény 23. § (5) c) pontja alapján a Klinikai Központ elnöke; fenntartott szakképző és 

köznevelési intézmények vezetői felett a rektor, az intézmény munkavállalói felett az 

intézményvezető  

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, valamint 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, valamint a kancellár a kancellár munkáltatói jogkörébe 

tartozó személyek esetében írhat alá. 
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(3) A munkáltatói jogkör gyakorlása során a munkabér, valamint juttatás 

megállapításához a kancellár egyetértése szükséges. 

 

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

munkavégzéssel kapcsolatos irányítási-, utasítási-, ellenőrzési munkáltatói jog 

érvényre juttatását kell érteni.  

 

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

a) kötelezettségvállalási jog:  

 egészségügyi szolgálati jogviszony, munkaviszony, és egyéb munkavégzésre irányuló 

jogviszony létesítése, megszűntetése, munkaszerződés módosítása,  

 vezetői megbízás és annak visszavonása,  

 illetménymunkabér, kereset-kiegészítés megállapítása, módosítása,  

 jutalmazás,  

 tanulmányi szerződés-kötés.  

 

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

 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 foglalkoztatott munkaköri leírásában meghatározott, 

valamint az adott szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok napi szintű 

ellátását biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog,  

 munkaidő beosztás meghatározása.  

 

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

szabályzatokban, valamint a rektori, valamint kancellári utasításokban leírtakat, az 

azokban foglalt eljárási rendet, és egyeztetési kötelezettséget. 

 

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

tájékoztatást kapnak az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságtól. 



Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

1.  
Oktató, ha egyetemi 

tanár 
   dékán   

köztársasági elnök 

(megbízás és 

visszavonás) 

 

2.  
Oktató, ha főiskolai 

tanár 
   dékán    

3.  

Az egyetemi/főiskolai 

docensek, tudományos 

tanácsadók, 

kutatóprofesszorok 

tekintetében 

   dékán    

4.  
Tudományos 

főmunkatárs 
   dékán    

5.  Rektorhelyettes X       

6.  
Klinikai Központ 

elnöke 
X       

7.  

A Klinikai Központ 

Elnökének Hivatala 

hivatalvezető 

  X     

8.  

Klinikai Központ 

elnökhelyettesen ezen 

feladatkör tekintetében 

  X     



Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – II. KÖNYV Foglalkoztatási Követelményrendszer – II.10. RÉSZ Átmeneti 

rendelkezések 

 

18 

Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

9.  

A Klinikai Központ 

elnöke által 

közvetlenül irányított 

szervezeti egységek 

foglalkoztatottai 

     
a szervezeti egység 

vezetője 
 

10.  

A Klinikai Központ 

Elnökének Hivatalának 

foglalkoztatottai 

     hivatalvezető  

11.  
Orvosszakmai 

főigazgató 
  X     

12.  

Orvosszakmai 

Főigazgatóság 

igazgatói 

     
orvosszakmai 

főigazgató 
 

13.  

Orvosszakmai 

Főigazgatóság 

igazgatóságnál 

alacsonyabb szintű 

szervezeti egységének 

vezetője 

     
orvosszakmai 

főigazgató 

a 10. § (5) a) pontja 

szerinti munkáltatói 

jogok gyakorlása 

14.  
Orvosszakmai 

Főigazgatóság 
     igazgató 

a 10. § (5) b) pontja 

szerinti munkáltatói 
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Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

igazgatóságnál 

alacsonyabb szintű 

szervezeti egységének 

vezetője 

jogok gyakorlása 

15.  

Egészségügyi 

Irányítási Igazgatóság 

Finanszírozási 

Osztályának 

osztályvezetője 

    
gazdasági 

főigazgató 
 

a 10. § (5) a) pontja 

szerinti munkáltatói 

jogok gyakorlása 

16.  

Egészségügyi 

Irányítási Igazgatóság 

Finanszírozási 

Osztályának 

osztályvezetője 

    

Egészségügyi 

Irányítási 

Igazgatóság 

igazgatója 

 

 

a 10. § (5) b) pontja 

szerinti munkáltatói 

jogok gyakorlása 

17.  

Orvosszakmai 

Főigazgatóság nem 

finanszírozással és 

bevételekkel 

kapcsolatos 

munkakörben 

foglalkoztatottai 

     
orvosszakmai 

főigazgató 
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Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

18.  

Orvosszakmai 

Főigazgatóság 

finanszírozással és 

bevételekkel 

kapcsolatos 

munkakörben 

foglalkoztatottai 

    
gazdasági 

főigazgató 
 

a 10. § (5) a) pontja 

szerinti munkáltatói 

jogok gyakorlása 

19.  

Orvosszakmai 

Főigazgatóság 

finanszírozással és 

bevételekkel 

kapcsolatos 

munkakörben 

foglalkoztatottai 

    

Egészségügyi 

Irányítási 

Igazgatóság 

igazgatója 

 

a 10. § (5) b) pontja 

szerinti munkáltatói 

jogok gyakorlása 

20.  dékán X      

Szenátus véleményt 

nyilvánít, rangsorol és 

a rangsor 

figyelembevételével a 

rektor bízza meg 
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Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

21.  dékánhelyettes    dékán   

Kari Tanács javaslatára 

a Szenátus véleményt 

nyilvánít, rangsorol és 

a rangsor alapján a 

dékán bízza meg 

22.  
Egyetemi Doktori 

Tanács elnöke 
X       

23.  

Egyetemi Doktori 

Tanács elnökhelyettese 

 

X      

Szenátus 

jóváhagyásával a rektor 

bízza meg az elnök 

felterjesztése alapján 

24.  
Doktori Hivatal 

vezetője 
   EDT elnöke    

25.  
Doktori Hivatal 

munkatársai 
   

Doktori Hivatal 

vezetője 
   

26.  Központi gyakornokok   X     

27.  

Intézetigazgató (az 

intézetigazgató és a 

tanszékvezető) 

   dékán    

28.  Az egészségügyi   X     
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

szolgáltatást nyújtó 

szervezeti egység 

vezetője 

(klinikaigazgató vagy 

intézetigazgató) 

29.  

Kizárólag 

egészségügyi 

szolgáltatást nyújtó 

szervezeti egység 

vezetője 

  X    
 

 

30.  
Intézetigazgató 

helyettese 
   

intézetigazgató, 

ETK-n a dékán 

PAK-on a dékán 

   

31.  

A FOK-on az Oktatási 

Centrum 

Igazgatóságán – a 

gazdasági vezető 

kivételével – 

valamennyi 

foglalkoztatott 

   dékán    

32.  A FOK-on a Szak- és    dékán    
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

Továbbképzési 

Titkárság valamennyi 

foglalkoztatottja 

33.  

Az Egészségtudományi 

Karon - a gazdasági 

vezető kivételével - 

valamennyi 

foglalkoztatott 

   dékán    

34.  
Kar gazdasági 

igazgatója 
    

gazdasági 

főigazgató 
 

a 10. § (5) a) pontja 

szerinti munkáltatói 

jogok gyakorlása 

35.  
Kar gazdasági 

igazgatója 
    

oktatási hálózat-

irányítási igazgató 
 

 a 10. § (5) b) pontja 

szerinti munkáltatói 

jogok gyakorlása 

36.  
Dékáni Hivatal 

vezetője 
   dékán    

37.  
Dékáni Hivatal 

munkatársai 
   dékán    

38.  
Oktatásigazgatási 

Hivatal hivatalvezetője 
X       

39.  Oktatás-szervezési    Oktatásigazgatási    
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

Osztály valamint 

Tanulmányi 

Nyilvántartó Osztály 

osztályvezetői és 

foglalkoztatottai 
 

Hivatal 

hivatalvezetője 

40.  
Alumni Igazgatóság 

igazgatója 
X       

41.  
Alumni Igazgatóság 

foglalkoztatottai 
   

Alumni Igazgatóság 

igazgatója 
   

42.  
Szaknyelvi Intézet 

igazgatója 
X       

43.  
Szaknyelvi Intézet 

foglalkoztatottai 
   igazgató    

44.  

Szak- és 

Továbbképzési 

Központ igazgatója 

X       

45.  

Szak- és 

Továbbképzési 

Központ 

foglalkoztatottai 

   igazgató    

46.  Műszaki főigazgató  X      
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

47.  

Műszaki 

Főigazgatóság vezetői 

és a Főigazgatóság alá 

közvetlenül tartozó 

foglalkoztatottak 

    műszaki főigazgató   

48.  

Műszaki 

Főigazgatóság 

foglalkoztatottai 

    
szervezeti egység 

vezetője 
  

49.  
Energiairányítási 

vezető 
 X     

energiairányítási 

feladatkörével 

kapcsolatos megbízás, 

megbízás visszavonása 

50.  Gazdasági főigazgató  X      

51.  

Gazdasági 

Főigazgatóság vezetői 

(ide nem értve a 

tömbigazgatókat, 

tömbigazgatóságon 

foglalkoztatott 

vezetőiket) 

    
gazdasági 

főigazgató 
  

52.  Műszaki- Informatikai     gazdasági  a 10. § (5) a) pontja 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

Gazdasági Hivatal és 

az Innovációs Központ 

Gazdasági Hivatalának 

vezetője 

főigazgató szerinti munkáltatói 

jogok gyakorlása 

53.  

Műszaki- Informatikai 

Gazdasági Hivatal és 

az Innovációs Központ 

Gazdasági Hivatalának 

vezetője 

    
központi hálózat-

irányítási igazgató 
 

a 10. § (5) b) pontja 

szerinti munkáltatói 

jogok gyakorlása 

54.  

Gazdasági 

Főigazgatóság 

foglalkoztatottai 

    
gazdasági 

főigazgató 
 

azon foglalkoztatottak 

esetében, akik felett a 

Gazdasági 

Főigazgatóság 

valamely igazgatója 

nem gyakorol 

munkáltatói jogot 

55.  
Pénzügyi Igazgatóság 

foglalkoztatottai 
    pénzügyi igazgató   

56.  

Kontrolling 

Igazgatóság 

foglalkoztatottai 

    kontrolling igazgató   
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

57.  

Egészségügyi Hálózat-

irányítási Igazgatóság 

központi szervezetének 

foglalkoztatottai 

    

egészségügyi 

hálózat-irányítási 

igazgató 

  

58.  

Oktatási Hálózat-

irányítási Igazgatóság 

központi szervezetének 

foglalkoztatottai 

    
oktatási hálózat-

irányítási igazgató 
  

59.  
Beszerzési Igazgatóság 

foglalkoztatottai 
    beszerzési igazgató   

60.  

Vagyongazdálkodási 

Igazgatóság 

foglalkoztatottai 

    
vagyongazdálkodási 

igazgató 
  

61.  

Innovációs Központ 

Gazdasági Hivatalának 

foglalkoztatottai 

    
gazdasági 

hivatalvezető 
  

62.  

Gazdálkodásfelügyeleti 

Osztály 

foglalkoztatottai 

    
gazdasági 

főigazgató 
  

63.  
Műszaki- Informatikai 

Gazdasági Hivatalnak 
    

gazdasági 

hivatalvezető 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

foglalkoztatottai  

64.  

Belső Klinikai Tömb, 

Külső Klinikai Tömb, 

Városmajori Klinikai 

Tömb, Tömő Utcai 

Klinikai Tömb, 

Corvin-negyedi 

Klinikai Tömb, Szent 

Rókus Klinikai Tömb 

tömbigazgatója 

    
gazdasági 

főigazgató 
 

a 10. § (5) a) pontja 

szerinti munkáltatói 

jogok gyakorlása 

65.  

Belső Klinikai Tömb, 

Külső Klinikai Tömb, 

Városmajori Klinikai 

Tömb, Tömő Utcai 

Klinikai Tömb, 

Corvin-negyedi 

Klinikai Tömb, Szent 

Rókus Klinikai Tömb 

tömbigazgatója 

    

egészségügyi 

hálózat-irányítási 

igazgató 

 

a 10. § (5) b) pontja 

szerinti munkáltatói 

jogok gyakorlása 

66.  
Tömbök gazdasági és 

üzemeltetési 
    tömbigazgató   
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

igazgatóságon dolgozó 

foglalkoztatottai, 

vezetői 

67.  
Jogi és igazgatási 

főigazgató 
 X      

68.  
Jogi és Igazgatási 

Főigazgatóság vezetői 
    

jogi és igazgatási 

főigazgató 
 

 

 

69.  

Jogi és Igazgatási 

Főigazgatóság 

foglalkoztatottai 

    
jogi és igazgatási 

főigazgató 
  

70.  
Központi Levéltár 

igazgatója 
X      

a rektor a jogkörét a 

kancellárral 

együttműködésben 

gyakorolja 

71.  
Központi Levéltár 

foglalkoztatottai 
   

központi levéltári 

igazgató 
   

72.  
Központi Könyvtár 

igazgatója 
X       

73.  
Központi Könyvtár 

foglalkoztatottai 
   

központi könyvtári 

igazgató 
   

74.  Rektori Kabinet X       
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

kabinetvezetője, 

kabinetvezető-

helyettese, Rektori 

Kabinet 

foglalkoztatottai 

75.  
Rektori Titkárság 

titkárságvezető 
X       

76.  

Rektori Titkárság, 

Rektorhelyettesi 

Titkárság 

foglalkoztatottai a 

titkárságvezető 

kivételével 

   
Rektori Kabinet 

kabinetvezetője 
   

77.  Szenátusi főtitkár X       

78.  
Szenátusi Főtitkárság 

foglalkoztatottai 
   szenátusi főtitkár    

79.  
Családbarát Egyetem 

Központ igazgatója 
X       

80.  

Családbarát Egyetem 

Központ irodai 

foglalkoztatottai 

   
Családbarát Egyetem 

Központ igazgatója 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

81.  

Tudományos és 

Innovációs 

Rektorhelyettesi iroda 

irodavezetője és 

foglalkoztatottai 

   

tudományos és 

innovációs 

rektorhelyettes 

   

82.  

Nemzetközi 

Tanulmányi 

Igazgatóság igazgatója 

X       

83.  

Nemzetközi Hallgatók 

Képzéseinek 

Központja gazdasági 

feladatokat nem végző 

foglalkoztatottai 

   

nemzetközi 

képzésekért felelős 

rektorhelyettes 

   

84.  

Marketing és 

Kommunikációs 

Főigazgatóság vezetője 

X       

85.  

Marketing és 

Kommunikációs 

Főigazgatóság 

foglalkoztatottai 

   

marketing és 

kommunikációs 

főigazgató 

   

86.  Innovációs Központ X       
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

vezetője 

87.  
Innovációs Központ 

foglalkoztatottai 
   innovációs igazgató    

88.  

Emberierőforrás-

gazdálkodási 

Főigazgató 

 X      

89.  

Emberierőforrás-

gazdálkodási 

Főigazgatóság vezetői 

és foglalkoztatottai 

    

emberierőforrás-

gazdálkodási 

főigazgató 

  

90.  
Ellenőrzési 

Igazgatóság igazgatója 
 X      

91.  

Ellenőrzési 

Igazgatóság 

foglalkoztatottai 

    ellenőrzési igazgató   

92.  

Az Országos Orvos és 

Gyógyszerész 

Záróvizsga Bizottság 

Koordinációs Iroda 

Titkára 

X       

93.  Országos Orvos és    Jogviszony létesítése    
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

Gyógyszerész 

Záróvizsga Bizottság 

Koordinációs Iroda 

foglalkoztatottai 

és megszüntetése: 

oktatási 

rektorhelyettes; 

munkavégzéshez 

kapcsolódó 

munkáltatói jogok: 

titkár 

94.  

Nemzetközi 

Kapcsolatok 

Igazgatóságának 

igazgatója 

X       

95.  

Nemzetközi 

Kapcsolatok 

Igazgatóság 

foglalkoztatottai 

   

Nemzetközi 

Kapcsolatok 

Igazgatóságának 

igazgatója 

   

96.  

Testnevelési és 

Sportközpont 

igazgatója 

X       

97.  

Testnevelési és 

Sportközpont 

foglalkoztatottai 

   

Testnevelési és 

Sportközpont 

igazgatója 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

98.  
Tanárképző Központ 

igazgatója 
X       

99.  

Kollégiumok 

Igazgatósága 

igazgatója 

X       

100.  

Kollégiumok 

Igazgatóságának 

vezetői és 

foglalkoztatottai 

   

Kollégiumok 

Igazgatósága 

igazgatója 

   

101.  

Kiemelt kutatási 

projektek szakmai 

vezetői 

X       

102.  

A szervezeti egységben 

foglalkoztatott 

tanársegéd, adjunktus, 

mesteroktató, 

tudományos 

segédmunkatárs, 

tudományos munkatárs 

munkakörökben 

foglalkoztatott oktatók 

   

intézet/klinika 

igazgatója, 

tanszékvezető; 

ETK-n dékán 

PAK-on a dékán 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

és kutatók 

103.  

A rezidens, 

klinikai/intézeti orvos, 

klinikai/intézeti 

szakorvos, 

klinikai/intézeti 

főorvos, 

klinikai/intézeti 

gyógyszerész, 

klinikai/intézeti 

szakgyógyszerész, 

klinikai/intézeti 

főgyógyszerész 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

     

az intézet/klinika 

igazgató, 

tanszékvezető 

 

104.  
Tanári munkakörben 

foglalkoztatottak 
   

intézet/klinika 

igazgató, 

tanszékvezető; 

ETK-n a dékán 

PAK-on a dékán 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

105.  

Tanári munkakörben 

foglalkoztatott műszaki 

tanár 

   
dékán (kizárólag az 

ETK-n) 
   

106.  

Oktatást, kutatást 

segítő munkakörben 

foglalkoztatottak 

   

intézet/klinika 

igazgató, 

tanszékvezető; 

ETK-n a dékán 

PAK-on a dékán 

   

107.  

Klinikai vezető ápoló, 

intézeti vezető 

asszisztens 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

     
orvosszakmai 

főigazgató 

A jogviszony létesítés 

tekintetében a Klinikai 

Központ Elnökének 

egyetértése szükséges 

az ápolási igazgató és a 

klinika/intézet 

igazgatója 

véleményezési joga 

mellett. A 

klinika/intézet 

igazgatója a napi 

munkavégzéshez 

kapcsolódó utasítási, 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

ellenőrzési és irányítási 

jogot gyakorol. 

108.  

Az egészségügyi 

ellátás területén 

szakdolgozói és egyéb 

fizikai munkakörben 

foglalkoztatottak 

     

intézet/klinika 

igazgató, 

tanszékvezető 

 

109.  

Klinikai szervezeti 

egységben a gazdasági 

hivatalvezető 

    
gazdasági 

főigazgató 
 

a 10. § (5) a) pontja 

szerinti munkáltatói 

jogok gyakorlása 

110.  

Klinikai 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 

 

a 10. § (5) b) pontja 

szerinti munkáltatói 

jogok gyakorlása 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

igazgató 

111.  

 

A Kollégiumok 

Igazgatóságának 

Gazdasági Hivatala, 

Központi Könyvtár 

Gazdasági Hivatala, 

Nemzetközi Hallgatók 

Képzéseinek 

Központja Gazdasági 

Hivatala és a Szak-és 

Továbbképzési 

Központ Gazdasági 

Hivatala esetében a 

gazdasági-műszaki 

területen 

foglalkoztatottak 

    
gazdasági 

hivatalvezető 
  

112.  

A karon a gazdasági-

műszaki területen és 

egyéb fizikai 

munkakörben 

    
kar gazdasági 

igazgatója 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

foglalkoztatottak 

113.  

Városmajori Szív- és 

Érgyógyászati Klinika 

foglalkoztatottai, és az 

egészségügyi 

tevékenységet ellátó 

oktatók, kutatók 

     klinikaigazgató  

114.  

Városmajori Szív- és 

Érgyógyászati 

Klinikán a Tanszék 

oktatói és kutatói 

tekintetében az 

oktatási, kutatási 

tevékenység 

vonatkozásában 

   tanszékvezető    

115.  

Napköziotthonos 

Óvoda 

intézményvezetője 

X       

116.  

Napköziotthonos 

Óvoda 

foglalkoztatottai 

   intézményvezető    
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

117.  

Kancellári Titkárság és 

Kancellári Kabinet 

vezetői, 

foglalkoztatottai 

 X      

118.  TDK foglalkoztatottai    TDK Tanács elnöke    

119.  

A klinikai vezető 

ápoló, intézeti vezető 

asszisztens irányítása 

alá tartozó munkaköri 

csoportban 

foglalkoztatottak 

     

klinikai vezető 

ápoló, intézeti 

vezető asszisztens 

a 10. § (5) b) pontja 

közül a napi 

munkavégzéshez 

kapcsolódó utasítási, 

ellenőrzési és irányítási 

jog 

120.  

Klinika/Tanszék 

szervezeti egységben 

oktatói, kutatói és 

egyéb munkakörben 

valamennyi 

foglalkoztatott felett 

   

intézet/klinika 

igazgató, tanszék 

vezető 

  

a 10. § (5) b) pontja 

közül a napi 

munkavégzéshez 

kapcsolódó utasítási, 

ellenőrzési és irányítási 

jog 

121.  
Konduktív Pedagógiai 

Központ igazgató 
   dékán    

122.  Konduktív Pedagógiai    Konduktív    
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

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 

Pedagógiai Központ 

igazgató 

123.  

Konduktív Pedagógiai 

Központ köznevelési 

intézményeinek 

intézmény-

egységvezetői és 

   

Konduktív 

Pedagógiai Központ 

köznevelési 

intézményeinek 

intézményvezetői 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

foglalkoztatottai 

124.  

Pető András 

Rehabilitációs és 

Egészségügyi Ellátási 

Osztály orvosainak és 

egészségügyi 

szakképzettségű 

szakdolgozóinak 

osztályvezetője 

  X    

jogviszony létesítése, 

módosítása, valamint a 

vezetői megbízás és 

visszavonás 

tekintetében a 

Konduktív Pedagógiai 

Központ igazgatójának 

egyetértése szükséges 

125.  

Pető András 

Rehabilitációs és 

Egészségügyi Ellátási 

Osztály 

konduktorainak 

osztályvezetője 

     

Konduktív 

Pedagógiai 

Központ igazgató 

jogviszony létesítése, 

módosítása, valamint a 

vezetői megbízás és 

visszavonás 

tekintetében a Klinikai 

Központ elnöke 

egyetértése szükséges 

126.  

Pető András 

Rehabilitációs és 

Egészségügyi Ellátási 

Osztály orvos 

foglalkoztatottai és 

     

a Pető András 

Rehabilitációs és 

Egészségügyi 

Ellátási Osztály 

orvos 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

egészségügyi 

szakképzettségű 

szakdolgozói 

osztályvezetője 

127.  

Pető András 

Rehabilitációs és 

Egészségügyi Ellátási 

Osztály konduktor 

foglalkoztatottai 

   

Pető András 

Rehabilitációs és 

Egészségügyi 

Ellátási Osztály 

konduktor 

osztályvezetője 

   

128.  

Konduktív Pedagógiai 

Központ Központi 

Titkárság vezetője és 

foglalkoztatottai 

   

Konduktív 

Pedagógiai Központ 

igazgató 

   

129.  

Hári Mária Kari 

Könyvtár és 

Forrásközpont vezetője 

és foglalkoztatottai 

   dékán    

130.  

Tanulmányi és 

Hallgatói Központ, 

Karrieriroda 

osztályvezetője és 

   dékán    
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

foglalkoztatottai 

131.  
Egészségfejlesztési 

Központ vezetője 

 

X 
      

132.  

Egészségfejlesztési 

Központ 

foglalkoztatottai 

   
Egészségfejlesztési 

Központ vezetője 
   

133.  

Oktatásfejlesztési, -

módszertani és -

szervezési Központ 

igazgatója 

 

 
  

oktatási 

rektorhelyettes 
   

134.  

Oktatásfejlesztési, -

módszertani és -

szervezési Központ 

foglalkoztatottai 

   
 

igazgató 
   

135.  

Oktatásfejlesztési, - 

módszertani és –

szervezési Központ 

osztályvezetői 

   
 

igazgató 
   

136.  

Stratégiai és Fejlesztési 

Rektorhelyettesi Iroda 

irodavezetője és 

   

stratégiai és 

fejlesztési 

rektorhelyettes 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

foglalkoztatottai, ide 

értve a 

Minőségbiztosítási 

Osztályvezetőt 

137.  

Szakképző 

Intézmények 

Igazgatóságának 

igazgatója 

 

X 
      

138.  

Szakképző 

Intézmények 

Igazgatóságának 

gazdasági feladatokat 

nem végző 

foglalkoztatottai 

 

 

 

 

 

SZII igazgató, azzal, 

hogy a Semmelweis 

Országos 

Egészségügyi és 

Szociális 

Vizsgaközpont 

foglalkoztatottja 

szakmai tekintetben 

nem utasítható 

  
 

 

139.  

Szakképző 

Intézmények 

Igazgatósága, valamint 

az alá tartozó 

 

 

 

 

  

SZII gazdasági 

feladatait ellátó 

szervezeti egység 

vezetője azzal, hogy 

 

 

a szakképző 

intézményekben a napi 

munkavégzéshez 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

szakképző 

intézmények részére 

gazdasági-műszaki 

feladatokat ellátó 

foglalkoztatottak 

a szakképző 

intézményekben a 

napi 

munkavégzéshez 

tartozó feladatok 

ellátását biztosító 

utasítási, ellenőrzési 

és irányítási jogokat 

az 

intézményvezetővel 

közösen gyakorolja 

tartozó feladatok 

ellátását biztosító 

utasítási, ellenőrzési és 

irányítási jogok közös 

gyakorlása körében vita 

esetén a SZII gazdasági 

feladatait ellátó 

szervezeti egység 

vezetője dönt 

140.  

Szakképző 

Intézmények 

Igazgatósága, valamint 

az alá tartozó 

szakképző 

intézmények részére 

informatikai 

feladatokat ellátó 

foglalkoztatottak 

    

Informatikai 

Főigazgatóság 

főigazgatója, azzal, 

hogy a szakképző 

intézményekben a 

napi 

munkavégzéshez 

tartozó feladatok 

ellátását biztosító 

utasítási, ellenőrzési 

 

a szakképző 

intézményekben a napi 

munkavégzéshez 

tartozó feladatok 

ellátását biztosító 

utasítási, ellenőrzési és 

irányítási jogok közös 

gyakorlása körében vita 

esetén az Informatikai 

Főigazgatóság 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

és irányítási jogokat 

az 

intézményvezetővel 

közösen gyakorolja 

főigazgatója dönt 

141.  

Semmelweis Egyetem 

Bókay János Többcélú 

Szakképző Intézménye 

Semmelweis Egyetem 

Raoul Wallenberg 

Többcélú Szakképző 

Intézménye 

Semmelweis egyetem 

Semmelweis Ignác 

Többcélú Szakképző 

Intézménye 

Semmelweis Egyetem 

Kanizsai Dorottya 

Egészségügyi 

Többcélú Szakképző 

Intézménye 

intézményvezetője 

 

 

X 

  

a napi 

munkavégzéshez 

tartozó feladatok 

ellátását biztosító 

munkáltatói jogkörök 

tekintetében: 

 

SZII igazgatója 

  
 

 



Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – II. KÖNYV Foglalkoztatási Követelményrendszer – II.10. RÉSZ Átmeneti 

rendelkezések 

 

48 

Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

142.  

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 

foglalkoztatottai 

   

 

 

Intézményvezető 

(Nftv. 14. § (3) 

szerint) 

  
 

 

143.  
Egészségügyi 

Technológia Értékelő 

 

X 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

Központ igazgatója 

144.  

Egészségügyi 

Technológia Értékelő 

Központ 

foglalkoztatottai 

   

Egészségügyi 

Technológia Értékelő 

Központ igazgatója 

   

145.  

Epidemiológiai és 

Surveillance Központ 

igazgatója 

X 

 
      

146.  

Epidemiológiai és 

Surveillance Központ 

foglalkoztatottai 

   

Epidemiológiai és 

Surveillance Központ 

igazgatója 

   

147.  

Klinikai Kutatásokat 

Koordináló Központ 

igazgatója 

 

X 
      

148.  

Klinikai Kutatásokat 

Koordináló Központ 

foglalkoztatottai 

   

Klinikai Kutatásokat 

Koordináló Központ 

igazgatója 

   

149.  
Klinikai Tömb Orvos-

főigazgatók 
  X    

a megbízáshoz a rektor 

egyetértése szükséges 

150.  
KFI Üzletfejlesztési 

Központ igazgatója 
X       
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

151.  

KFI Üzletfejlesztési 

Központ 

foglalkoztatottai 

   
KFI Üzletfejlesztési 

Központ igazgatója 
   

152.  
Transzlációs Medicina 

Központ igazgatója 
X       

153.  

Transzlációs Medicina 

Központ 

foglalkoztatottai 

   

Transzlációs 

Medicina Központ 

igazgatója 

   

154.  

Laborállat-tudományi 

Koordinációs Központ 

igazgatója 

X       

155.  

Laborállat-tudományi 

Koordinációs Központ 

foglalkoztatottai 

   

Laborállat-

tudományi 

Koordinációs 

Központ igazgatója 

   

156.  

Informatikai 

Főigazgatóság 

főigazgatója 

 X      

157.  

Informatikai 

Főigazgatósághoz 

közvetlenül tartozó 

    
informatikai 

főigazgató 
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Hatályos szöveg: 2021 
 

Ssz. 

Munkáltatói jogkör 

gyakorlásával érintett 

foglalkoztatottak köre 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

rektor 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

kancellár 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkör 

gyakorlója: 

Klinikai 

Központ elnöke 

saját 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a rektor által átadott 

hatáskörben 

Munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető: 

a kancellár által 

átadott hatáskörben 

Munkáltatói 

jogkört gyakorló 

vezető: 

a Klinikai Központ 

elnöke által átadott 

hatáskörben 

Megjegyzés 

foglalkoztatottak, 

valamint a szervezeti 

egységek vezetői 

158.  

Informatikai 

Főigazgatóság 

foglalkoztatottai 

    
szervezeti egység 

vezetője 
  

 


