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Ikt. sz: OE-RH, 706, 2020 

Kelt: Budapest, 2020.07.08.

 

16/2020. (VII. 08.) Rektori - Kancellári Közös Utasítás 

a rendes szabadság alatti külföldi utazást követő kötelező karantén miatti távollét 

munkajogi jogcímeiről 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 67/A. §-ában, a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvényben, továbbá az Óbudai Egyetem Foglalkoztatási 

Követelményrendszerében foglaltakra tekintettel az alábbiakat rendeljük el: 

 

1. Az Óbudai Egyetem közalkalmazottai rendes szabadság alatti külföldi utat követően 

jogszabály alapján elrendelt kötelező karantén idejére a 15/2020. (VII. 08.) Rektori –

Kancellári Közös Utasítás alapján kérelmezhetik a „home office” munkarend 

elrendelését.  

2. Amennyiben az 1. pont alapján a „home office” munkarend nem engedélyezhető, az 

Óbudai Egyetem közalkalmazottai rendes szabadság alatti külföldi utat követően 

jogszabály alapján elrendelt kötelező karantén idejére az alábbi jogcímeken lehetnek 

távol a munkahelyről: 

a) Rendes szabadság igénybevétele, az Mt. 122. § (1) bekezdése szerint, a 

közalkalmazottnak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt 

be kell jelentenie. 

b) Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól az Mt. 55. § (1) j)  pontja alapján, 

díjazás nélkül. 

c) Fizetés nélküli szabadság (A fizetés nélküli szabadság ebben az esetben nem számít 

munkaviszonyban töltött időnek, így a szabadságra és – ha a fizetés nélküli szabadság 

időtartama a harminc napot meghaladja – a végkielégítésre, felmondási időre jogosító 

időtartamba sem számít be [Mt. 115. § (1) bekezdés, 77. § (2) bekezdés, 69. § (4) 

bekezdés]. A munkavállaló biztosítása ebben az időtartamban szünetel (a 

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
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szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény  8. § a) pont), így 

egészségbiztosítási ellátásokra nem jogosult, a fizetés nélküli szabadság időtartama nem 

számít be a társadalombiztosítási ellátások, például a gyermekgondozási díj vagy az 

öregségi nyugdíj megszerzéséhez szükséges időtartamba.) 

 

Jelen utasítás 2020. július 08. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

 

 

 

Prof. Dr. Kovács Levente      Ormándi Gabriella  
rektor              kancellár 
  s.k        s.k 
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