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 3/2021. (VI.18.) számú rektori-kancellári közös utasítás 

 

 

 

a 2021. augusztus 1. napján hatályba lépő törvényen alapuló jogállásváltozás 

munkaviszonyt érintő feladatairól 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályba lép: 2021. június 21. 
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Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a 

Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról 

szóló 2021. évi XXII. törvény 2. §-a, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 

továbbiakban: Nftv.) 117/C. § (1) bekezdése szerinti fenntartóváltás okán az Nftv. 117/C. § (5)-(8) 

bekezdéseinek, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A.§ (7) 

bekezdésének végrehajtása érdekében a jogállásváltozás munkaviszonyt érintő feladatait jelen utasításban 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 

I. Fejezet  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

A jogviszonyváltás indoka és az utasítás célja 

(1) A jogviszonyváltozás indoka, hogy az Egyetem fenntartója a Magyar Állam helyett 2021. 

augusztus 1. napjától a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány lesz a preambulumban 

hivatkozott törvényi rendelkezések alapján. Az Egyetem, mint felsőoktatási intézmény 

költségvetési szervi jogállása megszűnik, és mint közhasznú magán felsőoktatási intézmény kerül 

az Oktatási Hivatal nyilvántartásában átvezetésre. 

(2) Az utasítás célja, hogy meghatározza az Egyetem, mint munkáltató fenntartóváltása okán a 

foglalkoztatottakat érintő jogállásváltozással kapcsolatos eljárásrendet, tájékoztatást adjon a 

munkavállalókat érintő változásokról, ennek megfelelően meghatározza az új munkaszerződések 

létesítéséhez szükséges eljárás leírására és annak végrehajtására alkalmazandó eljárásrendet. 

2. § 

Az utasítás hatálya 

Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személyekre.  

3. § 

Kapcsolódó jogszabályok és dokumentumok 

(1) Jelen utasítás alkalmazása során különösen az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni: 

a) a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért 

Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. 

törvény, 

b) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, 

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), 

d) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.). 

 

 

 

II. Fejezet 

MUNKAVÁLLALÓI TÁJÉKOZTATÁS FOLYAMATA 

 

4. §  

Tájékoztató előkészítése 

 

(1) Az Egyetem, mint munkáltató fenntartóváltása miatt a foglalkoztatottakat érintő jogállásváltozásról 

Munkáltatói tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) ad ki, amely Tájékoztató jelen utasítás 

mellékletét képezi.  

(2) A Tájékoztató névre szólóan kerül átadás-átvételre a jelen utasítás  

10. §-ában foglaltak szerint 2021. június 21. és 2021. június 30. között.  
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(3) A tartós távolléten lévőknek a Bér- és Munkaügyi Osztály postai úton juttatja el a dokumentumot 

2021. június 25. napjáig. 

 

III. Fejezet 

MUNKASZERZŐDÉSEK LÉTREHOZÁSÁNAK FOLYAMATA 

 

5. §  

Közalkalmazotti és munkaszerződések módosítása moratóriuma 

 

A törvényi előírásoknak megfelelő munkaszerződések előkészítése érdekében 2021. július 15. – 2021. 

augusztus 05. közötti időszakban nincs mód új közalkalmazott vagy munkavállaló felvételére, 

közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony létesítésére, illetve 2021. június 07. – 2021. július 31. 

közötti időszakban nincs mód a fennálló kinevezéseket, hallgatói munkaszerződéseket érintő változások 

kezdeményezésére. 

 

6. §  

Munkaszerződések előkészítése 

 

A személyre szóló munkaszerződések elkészítése, a további jogviszonyra vonatkozó bejelentés és az 

összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat űrlapok előkészítése átadásra. 

Felelős: Bér- és Munkaügyi Osztály  

Határidő: 2021. június 28.; Tartósan távollévők esetén: 2021. június 25. 

 

7. §  

Kancellári egyetértési jog gyakorlása, pénzügyi ellenjegyzés 

 

A munkaszerződések esetében a pénzügyi ellenjegyzés, valamint az egyetértési jog gyakorlása. 

Felelős: gazdasági igazgató, kancellár 

Határidő: 2021. június 29. 

 

8. § 

Munkaszerződések munkáltatói aláírása 

 

A munkaszerződések esetében a munkáltató által történő aláírás. 

Felelős: rektor, kancellár 

Határidő: 2021. június 29. 

 

9. § 

Munkaköri leírások 

 

A munkaszerződéshez kapcsolódó munkaköri leírás a munkavállaló részére a munkaviszony létrejöttét 

(2021. augusztus 1.) napját követő 15 (tizenöt) napon belül kerül átadásra. A munkaköri leírások 

elkészítéséért a rektor és a dékánok, valamint a funkcionális szervezeti egységek vezetői a felelősek. 

Határidő: 2021. augusztus 15. 

 

10.  § 

A Tájékoztató munkavállaló részére történő átadása 

 

A névre szóló Tájékoztatót, a munkavállalók a szervezeti egységük számára biztosított helyszínen tudják 

átvenni a jelen utasítás szerint, a 2. számú példányon aláírásukkal igazolják az átvételt.  
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11.  § 

Munkaszerződés átadása és aláírása 

 

(1) A munkáltatónak a személyre szóló munkaszerződést legkésőbb 2021. június 30-ig az átvétel 

igazolása mellett át kell adnia a munkavállalónak. 

Felelős: BMO, szervezeti egységek vezetői 

(2) A munkavállalóknak a munkaszerződést legkésőbb az átvételt követő 15. napig a Bér- és Munkaügyi 

Osztályon kell aláírva átadniuk a további jogviszonyra vonatkozó bejelentési, valamint az 

összeférhetetlenségi nyilatkozat egyidejű átadása mellett.  

(3) Az Mt. szerinti vezető állású munkavállalói kör munkaszerződésének átadása esetében azzal az 

eltéréssel kell a fentieket alkalmazni, hogy részükre a munkaszerződést a rektor adja át. 

 

 

 

V. Fejezet 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

12. §  

Egyéb rendelkezések 

 

A 2021. július havi bérek utalása 2021. július hó folyamán, várhatóan 2021. július 29-én fog megtörténni. 

 

 

V. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

13. § 

Záró rendelkezések 

(1) Jelen utasítás az aláírását követően 2021. június 21-én lép hatályba, azzal, hogy 2021. augusztus 15-

én hatályát veszti.  

(2) Jelen utasítást a Rektori Hivatal gondozza. Az utasítás az intraneten érhető el. 

 

Budapest, 2021. június 18. 

 

Prof. Dr. Kovács Levente s.k. 

rektor 

Ormándi Gabriella s.k. 

kancellár 

  

Melléklet: 

1. melléklet: Munkáltatói Tájékoztatás (Tájékoztató) 
 


