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4/2018. (VII. 16.) 

Rektori utasítás 
az oktatói és kutatói nyilatkozatokról 

1.§ Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 2. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbiakat rendelem el. 

2. § A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv.) 26. § (3) és 33. § (3) bekezdés 
alapján az oktató és kutató – függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói, kutatói feladatot – 
az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. 
Az oktató írásban adott nyilatkozata határozza meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, amelyiknél figyelembe 
lehet őt venni. 

3. § Az Óbudai Egyetem az Nftv. 31. § (5) bekezdés c) pontja alapján rendes felmentéssel - a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvényben meghatározottakon túl - az oktatói munkakörben történő foglalkoztatást 
megszüntetheti, ha az oktató a 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján az intézmény működési feltételeinek 
mérlegelése során az intézményben nem vehető figyelembe.  

4. § A fenti jogszabályi rendelkezések, valamint a személyügyi nyilvántartási rendszer tervezett váltása miatti 
adattisztítás okán szükséges, hogy az Óbudai Egyetemen oktatói (tanársegéd, adjunktus, főiskolai/egyetemi docens, 
főiskolai/egyetemi tanár, mesteroktató) és kutatói (tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, 
tudományos főmunkatárs, tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor) munkakört betöltő közalkalmazottak a 
mellékletben található nyilatkozatot 2018. szeptember 1-ig kitöltsék. A nyilatkozatot minden oktató vagy kutató 
munkakört betöltött közalkalmazott köteles kitölteni, akinek közalkalmazotti jogviszonya 2018. szeptember 1. napján 
még fennáll. E nyilatkozat kitöltésével a korábban leadott nyilatkozatok hatályukat vesztik. Nyilatkozat hiányában az 
oktató, kutató egyik intézménynél sem vehető figyelembe.  

5. § A nyilatkozatokat két példányban kell kitölteni. A karon/központban dolgozó oktató, kutató közalkalmazottak 
nyilatkoztatásáért a dékán/főigazgató a felelős. A nyilatkozatok egyik példányát a karon/központnál kell tárolni, másik 
példánya - a karok/központ által összesítve - Bér- és Munkaügyi Osztály részére megküldendő 2018. szeptember 15-
ig. Az új belépő oktatók, kutatók esetében a nyilatkoztatást a Bér- és Munkaügyi Osztály végzi a belépési folyamat 
részeként. Az új belépő oktatók, kutatók nyilatkozataiból a Bér- és Munkaügyi Osztály 1 példányt megküld a 
karok/központ részére. 

6. § Az utasítás a kihirdetés napján lép hatályba és 2018. szeptember 16. napján hatályát veszti. 

 

Budapest, 2018. július 16. 
 
 
 

Prof. Dr. Réger Mihály 
rektor 

Melléklet:  
1. sz. melléklet - Az intézmény működési feltételei mérlegeléséhez adott oktatói, kutatói nyilatkozat 
2. sz. melléklet - Az intézmény működési feltételei mérlegeléséhez adott oktatói, kutatói nyilatkozat visszavonása 

 



 

 

1. SZ. MELLÉKLET 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI MEGLÉTÉNEK MÉRLEGELÉSÉHEZ ADOTT OKTATÓI, KUTATÓI 

NYILATKOZAT1  

Alulírott 

Közalkalmazott neve:  

Születési hely, idő:  

Anyja születési neve:  

Kar/szervezeti egység:  

Munkakör:  

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 26. § (3) bekezdése alapján jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy a 

felsőoktatási intézmények működési feltételei meglétének mérlegelése során az alábbi egy felsőoktatási intézményben vegyenek 

figyelembe: 

A.) Óbudai Egyetem (1034 Budapest, Bécsi út 96/B.) vagy, 

B.) az alábbi felsőoktatási intézmény, melynek adatai: 

intézmény neve:  

intézmény címe:  

 
(A kívánt válasz betűjele bekarikázandó) 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat megtételével az Óbudai Egyetemen vagy más felsőoktatási intézménynél korábban 

tett nyilatkozat hatályát veszíti.  

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes, és csak saját nyilatkozatom alapján módosítható.  

Tudomásul veszem, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásai szerint nyilatkozatom megtételét a 

megjelölt intézmény a felsőoktatási információs rendszer felé jelenti. 

Tudomásul veszem, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 31. § (5) bekezdés c) pontja alapján a 

munkáltató Óbudai Egyetem az oktatói munkakörben történő foglalkoztatást rendes felmentéssel megszüntetheti, amennyiben a 

fenti nyilatkozatom alapján az intézmény működési feltételeinek mérlegelése során nem vehet figyelembe. 

Nyilatkozom, hogy PhD (vagy ezzel egyenértékű), DLA tudományos, illetve MTA vagy tudomány doktora2, egyéb fokozatot 

szereztem: ......... évben, ......................................tudományágban.  

Kelt, ……………………………………………  

 

        …………………………………………… 

                 Nyilatkozó 

A nyilatkozatot átvettem: 

 

Kelt, ………………………………………….    ……………………………………………… 

                     dékán, központ főigazgató 

                                                 
1 A nyilatkozatot 2 példányban kell kitölteni. (1 példány a szervezeti egységé, 1 példányt a Bér- és Munkaügyi Osztályra kell leadni)  
2 A megfelelő aláhúzandó! 



 

 

 

  

2. MELLÉKLET 
 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI MEGLÉTÉNEK MÉRLEGELÉSÉHEZ ADOTT OKTATÓI, KUTATÓI 
NYILATKOZAT VISSZAVONÁSA3 

Alulírott 

Közalkalmazott neve:  

Születési hely, idő:  

Anyja születési neve:  

Kar/szervezeti egység:  

Munkakör:  

az Óbudai Egyetem (1034 Budapest, Bécsi út 96/B. intézményi azonosítója FI 12904) felsőoktatási intézmény részére, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 26. § (3) bekezdése alapján tett, a felsőoktatási intézmények működési feltételei 

meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozatomat ……………………. dátummal visszavonom. 

Tudomásul veszem, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásai szerint nyilatkozatom visszavonását 

a megjelölt intézmény a felsőoktatási információs rendszer felé jelenti. 

 

Kelt, …………………………………………… 
 
        …………………………………………… 
                 Nyilatkozó 
A nyilatkozatot átvettem: 
 
 
Kelt, ………………………………………….    ……………………………………………… 
                     dékán, központ főigazgató 

 

 

 
 

                                                 
3 A nyilatkozatot 2 példányban kell kitölteni. (1 példány a szervezeti egységé, 1 példányt a Bér- és Munkaügyi Osztályra kell leadni) 


