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A

nemzeti fels6oktatrlsr6l sz6l6 2011. 6vi CCIV. torvdny 31. $ (4) bekezd6se alapj6n

a

Debreceni Egyetemen az egyetemi taniirok, friskolai taniirok, tudom6nyos taniicsad6k,
(tovibbiakban egytittesen: egyetemi tanrirok)

a

rdjuk irrinyad6 nyugdijkorhat6r betolt6se utan

is foglalkoztathatlk. A foglalkoztatisra irrinyul6 jogviszony megsztintet6s6re esettikben

tdrv6ny 6s

a

-

a

Debreceni Egyetem MunkSltat6i Jogkdr Gyakorl6s6nak rendje szerint

a

munk6ltat6i jogkort gyakorl6

-

rektor jogosult.

Az

ir6nyad6 nyugdijkorhat6r el6r6se fo

szab6lyk6nt a kdzalkalmazotti jogviszony nyugdijazils miatti megsztintet6s6t vonja maga
utrin, a tovibbi foglalkoztatfs a fo szab6lyt6l eltdr6 speci6lis lehet6sdg, amely

-

tekintettel

arra, hogy a jogviszony megsztintet6s6r6l, vagy fenntart6srir6l szi.iks6ges drinteni - reklori
munk6lt at6 i jo gkorbe tarto

zk.

A fenti rendelkez6sekre tekintettelaz egyetemi tan6rok - aztrfunyad6 nyugdijkorhatfir el6r6s6t
ktivet6 - tov6bbi foglalkoztat6s6t illet6en az alihbi eljiir6srendethathrozam meg.

Az

egyetemi tan6fi 6llomdny6ban foglalkoztat6 kar d6krinja kriteles

- a nyugdijkorhat6r

el6r6s6t megel6z6en, de legk6s6bb annak el6rdse el6tt 60 nappal - lev6lben j elezni a rektornak

6s indokolni a 16 irrinyad6 nyugd{jkorhatSrt el6r6 egyetemi taniir tov6bbi foglalkoztatris6ra

ir6nyul6 szindflkfit.

A rektor - a kancellir, az 6ltalinos rektorhelyettes,
r6szv6tel6vel, 6s

a

valamint a kabinetfoncik foigazgato

saj6t elnrikl6s6vel megalakitott ad hoc hum6npolitikai bizotts6g

vdlem6nydnek meghallgatrls6t kdvetoen

-

d6nt a tov6bbi foglalkoztatrisr6l vagy a jogviszony

megsziintet6s6rSl.

A rektor, amennyiben a d6kan nem kezdemdnyezi a nyugdijkorhatrlrt el6r6 egyetemi tan6r
tov6bbi foglalkoztatrist, illetve a rektor

a

kezdem6nyezls ellen6re anytgdijaz6s mellett drint,

jogviszonyt a k<izalkalmazottakjog6llSsar6l szol6 1992. 6vi XXXIII. trirv6ny 30. $ (l) d)
pontja alapjin nyugdijazilsra tekintettel felment6ssel sziinteti meg.
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A tovdbbi foglalkoztatris tdmogat6sa az 6rintett dolgoz6ra irrinyad6 nyugdijkorhatrir

el6r6s6t

k6vet6 egy 6we sz6l, ert k<ivet6en azegyetemi tanrirt 6llomrlny6ban foglalkoztat6kar d6kanja
k<iteles 6vente lev6lben jelezni a rektornak 6s indokolni a tovribbi foglalkoztat6sra iranyul6
szhnddkht.

A rektor - a tov6bbi foglalkoztat6sra jelen utasitSsban meghatirozntt

szerint d6nt a tov6bbi foglalkoztat6s meghosszabbitSsrir6l

vagy

eljrir6srend

a jogviszony

megsziintet6s6rdl.

A

az khnyad6

Debreceni Egyetem gyakorlatban alkalmazott hum6npolitikai ir6nyelve

nyugdijkorhatar el6rds6t kovet6 tovribbi foglalkoztathst az egyetemi tanrlrok szfumhra teszi
lehet6v6, egydb oktat6, kutat6 munkakdrben kiv6telesen indokolt esetben van m6d 16. Az
egys6ges elj6r6s 6rdek6ben

az egydb oktat6, kutat6 munkakcirben tdrt6n6 tov6bbi

foglalkoztat6st illet6en is a jelen utasitds szerinti eljar6s rendet hatiirozom meg.

A Debreceni Egyetem eddigi gyakorlata elt6rt a jogszab6lyokt6l es szabillyzatainlct6l,

ez6rt

indokolt megvizsg5lni valamennyi az irrlnyad6 nyugdijkorhatrir betrilt6se utiln

is

kcizalkalmazottklnt foglalkoztatott egyetemi tan6r jogviszony6t. K6renr, hogy minden D6k5n

Asszony/Ur

a

jogviszonyban
indoklrissal

-

karon

6116

az

trhnyad6 nyugdijkorhatiir betolt6se utan

is

krizalkalmazotti

valamennyi egyetemi tanrir 6s egy6b oktat6, kutat6 eset6ben

-

rovid

nyilatkozzon 2019. m6rcius 31-ig, hogy az 6rintett dolgoz6 jogviszonydt

tov6bbra is fent kivrinja-e tartani.

Jelen utasitis 2019. februrir

l.

napjan l6p hat6lyba.

Debrecen, 2019. janurir 28.
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