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IKT/5-1613/2017.

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás
a Szegedi Tudományegyetem
Rektorát illető munkáltatói jogkörök
delegálásának rendjéről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 13. § (3) bekezdésében
foglaltak értelmében a rektor a 13. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogkörét esetenként vagy az
ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más, magasabb vezető vagy vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja, azzal a megkötéssel, hogy az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább.
Az Nftv. 24. § (7) bekezdése alapján az állami felsőoktatási intézményben a 13. § (2) bekezdése és a
13/A. § (2) bekezdés e) pontja szerinti munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a rektor és a kancellár
utasításban szabályozza.
A Szegedi Tudományegyetem Rektora az Nftv. 13.§ (3) bekezdése alapján a rektort illető munkáltatói
jogkörök delegálásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
I. Az utasítás személyi hatálya
1.§ A jelen utasítás hatálya kiterjed az utasítás III. pontjában meghatározott munkakörökre, beosztásokra és szervezeti egységekben foglalkoztatottakra.
2.§ A jelen utasításban nem nevesített közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvény hatálya alá tartozó önkéntes jogviszony létesítése, módosítása és megszüntetése a közalkalmazotti jogviszony létrehozására, módosítására és megszüntetésére jogosult munkáltatói jogkörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjének hatáskörébe tartozik.
3.§ A napi munkavégzéssel kapcsolatos feladatok ellátása során a szükséges munkáltatói intézkedéseket – így például a szabadság kiadása, a napi munka irányítása, munkaköri leírás kiadása – annak a
szervezeti egységnek a vezetője jogosult gyakorolni, ahová a közalkalmazott kinevezése szól, akkor is,
ha a munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb jogosítványok gyakorlására nem ő a jogosult (megosztott
munkáltatói jogkör gyakorlása).
II.

Az utasítás időbeli hatálya

4.§ Az utasítás 2017. év augusztus hó 1. napján lép hatályba azzal, hogy annak időbeli hatálya határozatlan időtartamra szól.
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III. Az utasítás tárgyi hatálya
5. § MUNKÁLTATÓI JOGGAL RENDELKEZŐ:
DÉKÁN
KözalkalmaSzemélyi juttazotti
Vezetői
Etikai eljárás
tások
Közvetlen
jogviszony
megbízás
elrendelése,
Szakmai
(Kjt. 66. §–77. §) munkahelyi
létesítése/
kiadása/
kártérítésre
felügyelet
megállapítása,
vezető
módosítása/ visszavonása
kötelezés
emelése
megszüntetése
kancellár
dékánhelyettes
x
x
x
x
egyetértésével
x és Klinikai x és Klinikai
kancellár
tanszékvezető
Központ elnö- Központ elnöegyetértésével
ke1
ke2
tanszékvezető hekancellár
x
x
tanszékvezető tanszékvezető
lyettes
egyetértésével
tanszékcsoportkancellár
x
x
vezető
egyetértésével
tanszékcsoportkancellár
tanszéktanszékcsovezető helyetx
x
egyetértésével csoport-vezető port-vezető
tes
kancellár
intézetvezető
x
x
egyetértésével
intézetvezető hekancellár
x
x
intézetvezető intézetvezető
lyettes
egyetértésével
kancellár
tanszékvezetanszékvezető/
egyetemi tanár
egyetértésével
tő/intézetvezet
intézetvezető
ő
kancellár
tanszékvezető/ tanszékvezető/
egyetemi docens
egyetértésével intézetvezető intézetvezető
kancellár
tanszékvezető/ tanszékvezető/
főiskolai tanár
egyetértésével intézetvezető intézetvezető
kancellár
tanszékvezető/ tanszékvezető/
főiskolai docens
egyetértésével intézetvezető intézetvezető
kancellár
tanszékvezető/ tanszékvezető/
adjunktus
x
x
egyetértésével intézetvezető intézetvezető
kancellár
tanszékvezető/ tanszékvezető/
tanársegéd
x
x
egyetértésével intézetvezető intézetvezető
kancellár
tanszékvezető/ tanszékvezető/
mesteroktató
x
x
egyetértésével intézetvezető intézetvezető
gyakornok (felsőoktatásról
kancellár
tanszékvezető/ tanszékvezető/
szóló 2005. évi
x
x
egyetértésével intézetvezető intézetvezető
CXXXIX. tv.
szerinti)
kancellár
tanszékvezető/
központi gyakorgrémium vezex
x
egyetértésével
intézetvezető/
nok
tő
tutor
kancellár
tanszékvezető/ tanszékvezető/
kutatóprofesszor
egyetértésével intézetvezető intézetvezető
Munkakör,
beosztás,
szervezeti
egység
megnevezése

1
2

mint Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ betegellátó szervezeti egység vezető felett
mint Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ betegellátó szervezeti egység vezető felett
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KözalkalmaSzemélyi juttazotti
Vezetői
Etikai eljárás
tások
jogviszony
megbízás
elrendelése,
(Kjt. 66. §–77. §)
létesítése/
kiadása/
kártérítésre
megállapítása,
módosítása/ visszavonása
kötelezés
emelése
megszüntetése
tudományos takancellár
nácsadó
egyetértésével
tudományos főkancellár
munkatárs
egyetértésével
tudományos
kancellár
x
x
munkatárs
egyetértésével
tudományos
kancellár
x
x
segédmunkatárs
egyetértésével
kancellár
művésztanár
x
x
egyetértésével
kancellár
mérnöktanár
x
x
egyetértésével
Munkakör,
beosztás,
szervezeti
egység
megnevezése

Közvetlen
munkahelyi
vezető

tanszékvezető
intézetvezető
tanszékvezető/
intézetvezető
tanszékvezető/
intézetvezető
tanszékvezető/
intézetvezető
tanszékvezető/
intézetvezető
dékán/ tanszékvezető/ intézetvezető 3
kancellár
dékán/ tanegyetértésével székvezető/ intézetvezető3
kancellár
dékán/ tanegyetértésével székvezető/ intézetvezető3
kancellár
tanszékvezető/
egyetértésével intézetvezető

3

Szakmai
felügyelet
tanszékvezető/
intézetvezető
tanszékvezető/
intézetvezető
tanszékvezető/
intézetvezető
tanszékvezető/
intézetvezető
tanszékvezető/
intézetvezető
dékán/ tanszékvezető/ intézetvezető3
dékán/ tanszékvezető/ intézetvezető3
dékán/ tanszékvezető/ intézetvezető3
tanszékvezető/
intézetvezető

mestertanár

x

x

nyelvtanár

x

x

testnevelő tanár

x

x

x

x

dékán/ tandékán/ tankancellár
székvezető/ in- székvezető/ inegyetértésével
tézetvezető
tézetvezető

x

kancellár
egyetértésével

valamennyi további,a Szabályzatban és
az utasításban
nem nevesített,a Kjt. felsőoktatásban
történő végrehajtási rendeletében meghatározott tanári
munkakör
Szenátus által létesített kari
önálló oktatási,
kutatási szervezeti egység

3

x

x

x

kizárólag azon tanári munkakörben foglalkoztatott esetében, akinek kinevezésében a munkavégzés helyeként nem oktatási, kutatási egység szerepel.
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6. § MUNKÁLTATÓI JOGGAL RENDELKEZŐ: SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐ (SZTE
Bajai Obszervatóriuma, minősítéssel rendelkező szakkollégiumok, Károlyi Kollégium,
Öthalmi Diáklakások, Herman Ottó Kollégium, Idegennyelvi Kommunikációs Intézet, Sportközpont)
KözalkalmaSzemélyi juttazotti
Vezetői
Etikai eljárás
Közvetlen
tások
jogviszony
megbízás
elrendelése,
(Kjt. 66. §–77. §) munkahelyi
létesítése/
kiadása/
kártérítésre
megállapítása,
vezető
módosítása/ visszavonása
kötelezés
emelése
megszüntetése
kancellár
nyelvtanár
x
x
x
egyetértésével
testnevelő takancellár
x
x
x
nár
egyetértésével
kollégiumi nekancellár
x
x
x
velőtanár
egyetértésével
tudományos
kutató
(150/1992.
(XI. 20.)
Korm. rendelet 2. szákancellár
mú melléklex
x
x
egyetértésével
te szerinti
közművelődési intézményben létesíthető
munkakör)
Munkakör,
beosztás,
szervezeti
egység
megnevezése

Szakmai
felügyelet

x
x
x

x
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7. § MUNKÁLTATÓI JOGGAL RENDELKEZŐ: REKTORHELYETTESEK, IGAZGATÓK
Munkakör,
beosztás,
szervezeti
egység
megnevezése
Tanárképző
Központ főigazgatója
Felnőttképzési
Központ
igazgatója
Közoktatási
Vezetőképző
és Továbbképző Intézet
igazgatója
Szakkollégium
igazgatója
Karrier Iroda
Egyetemi
Életvezetési
Tanácsadó
Központ
igazgatója

KözalkalmaSzemélyi juttazotti
Vezetői
Etikai eljárás
tások
jogviszony
megbízás
elrendelése,
(Kjt. 66. §–77. §)
létesítése/
kiadása/
kártérítésre
megállapítása,
módosítása/ visszavonása
kötelezés
emelése
megszüntetése

Közvetlen
munkahelyi
vezető

Szakmai
felügyelet

kancellár
egyetértésével

oktatási
oktatási
rektorhelyettes rektorhelyettes

kancellár
egyetértésével

oktatási
oktatási
rektorhelyettes rektorhelyettes

kancellár
egyetértésével

oktatási
oktatási
rektorhelyettes rektorhelyettes

kancellár
oktatási
oktatási
egyetértésével rektorhelyettes rektorhelyettes
kancellár
oktatási igazgaoktatási
egyetértésével
tó
rektorhelyettes
kancellár
egyetértésével

oktatási
oktatási
rektorhelyettes rektorhelyettes
oktatási
tudományos és rektorhelyettes
innovációs
és tudományos
rektorhelyettes és innovációs
rektorhelyettes
tudományos és tudományos és
innovációs
innovációs
rektorhelyettes rektorhelyettes

Tehetségpont

kancellár
egyetértésével

Doktori Intézet
igazgatója

kancellár
egyetértésével

IKT és Társadalmi Kihívások Központ igazgatója

kancellár
egyetértésével

tudományos és
innovációs
rektorhelyettes

kancellár
egyetértésével

oktatási
nemzetközi és rektorhelyettes
közkapcsolati és nemzetközi
igazgató
ügyekért felelős
rektorhelyettes

kancellár
egyetértésével

oktatási
rektorhelyettes/
tudományos és
innovációs
rektorhelyettes

Konfuciusz Intézet igazgatója
Szenátus által
létesített kari
önálló oktatási, kutatási
szervezeti
egység
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Munkakör,
beosztás,
szervezeti
egység
megnevezése

KözalkalmaSzemélyi juttazotti
Vezetői
Etikai eljárás
tások
jogviszony
megbízás
elrendelése,
(Kjt. 66. §–77. §)
létesítése/
kiadása/
kártérítésre
megállapítása,
módosítása/ visszavonása
kötelezés
emelése
megszüntetése

Minőségfejlesztési és
Stratégiai
Főigazgatóság
Interdiszciplináris Tudásmenedzs
ment Kutatóközpont
MOL Kutatásszervezési
Koordinációs Központ
Oktatási Igazgatóság
Nemzetközi és
Közkapcsolati Igazgatóság
SZTE Klebelsberg
Könyvtár
Egyetemi
Szaklevéltár
Idegennyelvi
Kommunikációs Intézet

Közvetlen
munkahelyi
vezető

Szakmai
felügyelet

kancellár
egyetértésével

kancellár/tudományos
és innovációs
rektorhelyettes

kancellár
egyetértésével

tudományos és
innovációs
rektorhelyettes

kancellár
egyetértésével

tudományos és
innovációs
rektorhelyettes

kancellár
egyetértésével

oktatási
rektorhelyettes

kancellár
egyetértésével

nemzetközi
ügyekért felelős
rektorhelyettes

kancellár
egyetértésével

tudományos és
innovációs
rektorhelyettes
oktatási
rektorhelyettes

kancellár
egyetértésével

oktatási
rektorhelyettes

kancellár
egyetértésével

kancellár
oktatási
egyetértésével
rektorhelyettes
kancellár
oktatási
egyetértésével
rektorhelyettes
kancellár
kollégium veze- kollégium vezeegyetértésével
tője
tője

Sportközpont
Füvészkert
kollégiumi nevelőtanár4

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. § Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről szóló
2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás, valamint
b) a Szegedi Tudományegyetem Rektorának helyettesítéséről, rektorhelyetteseinek és a nemzetközi
kapcsolatokért felelős rektori főmegbízott munkamegosztási rendjéről szóló 2/2015. (VI. 04.) sz.
rektori utasítás.
Kelt: Szegeden, 2017. év augusztus hó 1. napján
Szabó Gábor s. k.
rektor
4

a jelen utasítás 6. §-ba nem tartozó kollégiumban foglalkoztatott közalkalmazott esetén

