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Szabályzat  

a rektor feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről  
 
 
1. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben, valamint a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján - az 1/1995 
(III. 17.) MKM rendelet szerint - az állami felsőoktatási intézményekben az oktatási 
miniszter saját hatáskörben gyakorolja a rektorokkal kapcsolatosan a munkáltatói 
jogköröket, így különösen: 
– rektori pótlék, megállapítását, 
– 300 naptári napon túli, megszakítás nélküli külföldi kiküldetés vagy távollét 

engedélyezését, 
– munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítéséhez való hozzájárulást, illetve 

annak megtiltását, 
– intézményvezetői tevékenység minősítését, 
– fegyelmi eljárás megindítását, lefolytatását, 
– kártérítési eljárás megindítását. 
Az oktatási miniszter a hatáskörébe tartozó ügyekben a felsőoktatási intézmény 
véleményének ismeretében dönt. 

 
2. Átruházott, illetve saját hatáskörben az Egyetemi Tanács – az Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározott módon – gyakorolja a következő munkáltatói 
jogköröket: 
– közalkalmazotti fizetési osztályba és fokozatba történő besorolás, 
– illetmény és illetménypótlékok megállapítása, 
– jutalmazás intézményi, vállalkozási vagy egyéb keretből, 
– rendes évi szabadság kiadása időpontjának meghatározása, 
– fizetés nélküli szabadság engedélyezése, 
– 300 naptári napon belüli külföldi kiküldetés vagy távollét engedélyezése, 
– munkáltatói engedélyhez nem kötött munkavégzésre irányuló további jogviszony 

létesítésének tudomásulvétele, 
– magángépkocsi használatának engedélyezése hivatalos célra, 
– a rektorra vonatkozó Érdekeltségi Szabályzat elfogadása. 

 
3. A rektort érintő munkáltatói jogokat az Egyetemi Tanács gyakorolja az erre a célra 

létrehozott állandó bizottsága útján.  
 
4. A bizottság tagjai az egyetemen, illetve annak jogelőd intézményeinél korábban rektori 

tisztséget betöltött és jelenleg is főállásban foglalkoztatott egyetemi tanárok közül azok, 
akik nem tagjai a rektori vezetésnek.  

 
5. A bizottság elnöke a korelnök, titkára a humánpolitikai igazgató. 
 
6.  A bizottság üléseit szükség szerint tartja. Az üléseket az elnök hívja össze. Az üléseket 

olyan időpontban kell összehívni és a munkáltatói döntéseket meghozni, hogy azok a 
rektor mint munkavállaló jogainak gyakorlását ne akadályozza, vagy veszélyeztesse.  

 



7. A bizottság üléseinek összehívását az elnök, bármelyik tag, illetve az egyetem rektora 
kezdeményezheti.  

 
8. A bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van.  
 
9. A bizottság ülését az elnök távolléte esetén a bizottság legidősebb tagja vezeti. 
 
10. A bizottsági tagság személyre szóló, távollét esetén nem helyettesíthető. A bizottság tagjai 

akadályoztatásukról előzetesen kötelesek az elnököt tájékoztatni.  
 
11. A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.  

A kiadmányozási jogot a bizottság elnöke gyakorolja, ő gondoskodik a munkáltatói döntés 
rektorral való közléséről és annak írásban történő megküldéséről. 

 
12. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy alábbi ügyekben a bizottság utólagos 

tájékoztatása mellett eljárjon:  
- rendes évi szabadság kiadása időpontjának meghatározása,  
- 14 naptári napon belüli külföldi kiküldetés vagy távollét engedélyezése, 
- magángépkocsi használatának engedélyezése hivatalos célra, 
- a rektor személyére vonatkozó érdekeltségi szabályzat alapján - a gazdasági 

főigazgató kezdeményezésére - a prémium kifizetését engedélyezze. 
 
13. A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a bizottság döntéseit, 

állásfoglalásait, valamint a szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet az elnök és egy tag írja 
alá.  

 
14. A bizottság iratanyagának kezeléséről és megőrzéséről az egyetem iratkezelési 

szabályzata alapján a bizottság titkára gondoskodik.  
 
15. Jelen szabályzatot az Egyetemi Tanács a 2003. november 6-ai ülésén a 5./2003. (XI. 6.) 

számú határozatával jóváhagyta. A szabályzat a jóváhagyásával lép hatályba. A szabályzat 
hatályba lépésével egyidejűleg a 2000. május 19-én kiadott „A rektor felett munkáltatói 
jogkört gyakorló (Egyetemi Tanácsi) bizottság működésének rendje” hatályát veszti. 
A jelen szabályzat hatályba lépése a bizottság folyamatos működését nem érinti. 

 
 
Debrecen, 2003. november 6.  
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