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RH/439/2022 

 
6/2022. (II.14.)/R számú Rektori utasítás 

a munkáltatói jogkör gyakorlásáról 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. §-a és 13/A. §-

a, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE) Alapító Okirata II.7. és 

II.8. pontjaiban foglaltak alapján az alábbi utasítást adom ki: 

1. Az utasítás célja 

A jelen utasítás célja a KRE munkavállalói feletti munkáltatói jogkör gyakorlás rendjének 

meghatározása. 

2. Szervezeti és Működési Szabályzat II. A rektor munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje  

2.1.1. A rektor felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a KRE fenntartója jogosult. 

2.1.2. A gazdasági főigazgató felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a rektor jogosult, azzal, 

hogy a gazdasági főigazgató megbízásához, a megbízás visszavonásához a fenntartó 

előzetes egyetértése szükséges. 

2.2. A dékán feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje 

2.2.1. A dékán felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a rektor jogosult. 

3. Az Nftv. 37. §-a és a KRE FKR szerinti vezetők feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának 

rendje 

3.1. A karokon foglalkoztatott dékánhelyettesek, főigazgató, kari igazgatók és dékáni 

hivatalvezetők, szervezeti egységvezetők – beleértve a tanszékvezetőket, intézetvezetőket – 

felett a munkáltatói jogok közül a munkaviszony létesítésével, módosításával és 

megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói jogok (elsődleges munkáltatói jogok) gyakorlására 

a rektor jogosult. Ezen munkavállalók felett minden egyéb munkáltatói jogkör gyakorlására a 

dékán jogosult. 

3.2. A központi szervezeti egységekben foglalkoztatott vezetők feletti munkáltatói jogkör 

gyakorlásának rendje 

3.2.1. A közvetlenül a rektorhoz rendelt vezetők, rektorhelyettesek, főigazgatók, igazgatók, 

rektori főtanácsadók, tanácsadók, továbbá a (központi) szervezeti egységek vezetői felett 

a munkáltatói jogkör gyakorlására a rektor jogosult. 

3.2.2. A Gazdasági Főigazgatóságon foglalkoztatott vezetők felett a munkáltatói jogkör 

gyakorlására a gazdasági főigazgató jogosult. 
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4. A KRE nem vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalói feletti munkáltatói jogkör 

gyakorlásának rendje 

4.1. A karokon, oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak feletti munkáltatói 

jogkör gyakorlásának rendje  

4.1.1. A Karokon oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a 

munkáltatói jogok közül a munkaviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével 

kapcsolatos munkáltatói jogok (elsődleges munkáltatói jogok) gyakorlására a rektor 

jogosult. Ezen munkavállalók felett minden egyéb munkáltatói jogkör gyakorlására a 

dékán jogosult. 

4.1.2. A rektorhoz közvetlenül rendelt (központi) szervezeti egységekben oktatói, kutatói, illetve 

tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a rektor 

jogosult. 

4.2. A karokon, illetve központi szervezeti egységekben nem oktatói, kutatói, illetve tanári 

munkakörben foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje 

4.2.1. A 3.1. pontban és a 4.1.1. pontban meg nem határozott, a karokon foglalkoztatott 

munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlására a dékán jogosult. 

4.2.2. A 3.2.1. pontban meg nem határozott, a rektorhoz közvetlenül rendelt munkavállalók és 

(központi) szervezeti egységekben foglalkoztatott munkavállalók felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlására a rektor jogosult. 

4.2.3. A Gazdasági Főigazgatóságon a 3.2.2. pontban meg nem határozott munkavállalók felett 

a munkáltatói jogok gyakorlására a gazdasági főigazgató jogosult. 

5. A KRE által fenntartott köznevelési intézményben foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogkör 

gyakorlásának rendje 

5.1. Az Egyetem által fenntartott köznevelési intézmény vezetője felett a munkáltatói jogkör 

gyakorlására a rektor jogosult. 

5.2. Az Egyetem által fenntartott köznevelési intézményben foglalkoztatott további alkalmazottak 

felett a munkáltatói jogkör gyakorlására – a bérgazdálkodást érintő, a rektor és gazdasági 

főigazgató egyetértésével hozott döntések kivételével – a köznevelési intézmény vezetője 

jogosult azzal, hogy az intézményvezető-helyettesek megbízása során a fenntartót megillető 

egyetértési jogot a rektor gyakorolja. 

6. Egyéb rendelkezések 

6.1. A jelen utasításban nem érintett kérdésekben az Nftv. rendelkezései, a KRE által fenntartott 

köznevelési intézmény tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

6.2. Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a munkáltatói jogkör gyakorlásáról 

szóló 1/2021. (III.24.) számú rektori és kancellári együttes utasítás. 

 

Budapest, 2022. február 14.  

 

 

Prof. Dr. Trócsányi László Henrik s. k.  

rektor 


