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5/2021. (VIII.02.) Rektori Utasítás 

 

2021. augusztus 01-ét követően a modellváltás következtében az Óbudai Egyetem működését 

szabályozó változásokról és a szabályzatok alkalmazásáról 

 

 

Az Óbudai Egyetem jogi formája 2021. augusztus 1-től állami felsőoktatási intézményről közfeladatot 

ellátó közérdekű alapítványi fenntartású közhasznú felsőoktatási intézményre változott, az alapítói, 

tulajdonosi, fenntartói jogok gyakorlója a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány. 

Az Nftv. 117/C. § (5) szerint a fenntartóváltás következtében a felsőoktatási intézmény, mint munkáltató 

által foglalkoztatottak közalkalmazottak jogviszonya 2021. augusztus 1. napjától munkaviszonnyá 

alakult át. 

Az Egyetemen foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja, a gazdasági főigazgató 

felett pedig a Fenntartó. 

A modellváltás következtében az Egyetem működését szabályozó egyes jogszabályok köre is módosul. 

A változás miatt indokolt az Egyetem eljárásainak és szabályozó dokumentumainak a felülvizsgálata, 

és azoknak az átmeneti szabályoknak a meghatározása, amelyeket 2021. augusztus 1-től a szabályzatok 

teljes felülvizsgálatáig tartó átmeneti időszak alatt alkalmazni szükséges. 

I. Átmeneti rendelkezések 

(1) Az Egyetem szabályzatai továbbra is hatályban maradnak a szabályzatok felülvizsgálatáig, de 

legkésőbb 2021. december 01-ig (a továbbiakban: átmeneti időszak) azzal, hogy a szabályozó 

dokumentumok közalkalmazottakra vonatkozó előírását az Egyetemmel munkaviszonyban álló 

személyekre kell alkalmazni. 

(2) Jelen utasítás alapján a szabályozó dokumentumok aktualizálását 2021. december 01-ig kell 

végrehajtani. 

(3) Hatályban maradnak a rektori, rektori-kancellári együttes utasítások, körlevelek, és az SZMSZ 

szerinti további belső szabálytatok, azok soron következő felülvizsgálatáig, az abban foglaltak 

értelemszerű alkalmazásával. A kancellári utasítások a Kancellária megszűnése folytán 2021. augusztus 

01-én hatályon kívül helyezésre kerülnek. 

(4) A szervezeti ügyrendek felülvizsgálatáról később történik részletes rendelkezés. 
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II. A folyamatban lévő ügyek kezelése 

(1) Szerződések kezelése 

a) Az Egyetem korábban megkötött szerződései továbbra is hatályban maradnak, az alapítványi 

fenntartásban működő egyetem általános és teljes körű jogutódja a költségvetési szervként működő 

egyetemnek. 

b) A szerződéses partnereket tájékoztatni szükséges a modellváltás miatti, technikai jellegű 

változásokról, mint például a bankszámlaszám, adószám, KSH statisztikai számjel módosulásáról. 

Felelős: Gazdasági Főigazgatóság 

Határidő: 2021.09.01. 

c) Az Egyetem nevében 2021. 08. 01-től szerződéskötésre, cégszerű aláírásra, kötelezettségvállalásra a 

rektor, pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági főigazgató vagy általa írásban kijelölt személy jogosult. 

d) A kancellár aláírási, egyetértési jogkörre, valamint a kiadott aláírási felhatalmazások 2021.07.31. 

napjával visszavonásra kerülnek. 

e) Az új szerződések megkötésénél az Egyetem Kötelezettségvállalási és Szerződéskötés rendjéről szóló 

szabályzat előírásai alapján kell továbbra is eljárni azzal, hogy a szabályzat rendelkezéseit a jelen 

utasításban foglalt szabályok figyelembevételével kell értelmezni. 

(2) Bérszámfejtési rendszer változása 

A fenntartóváltás a felsőoktatási intézmény költségvetési szervi jogállását is megszünteti, így az Óbudai 

Egyetem bérszámfejtési kötelezettsége kikerül a Magyar Államkincstár feladatköréből, de az Egyetem 

saját döntése alapján a Magyar Államkincstár KIRA bérszámfejtési rendszerét a modellváltást követően 

is használja. 

 (3) Gazdálkodáshoz kapcsolódó előírások 

a) Az Egyetem egyes számviteli, pénzügyi eljárásai a modellváltást követően a költségvetési szervi 

gazdálkodásról a közhasznú egyéb szervezetek gazdálkodására való áttérés keretében módosulnak. A 

változások szakmai tartalmáról az átalakulásra történő felkészülés során az érintett szakterületek a 

Gazdasági Igazgatóságtól folyamatos tájékoztatást kaptak. 

b) 2021.08.01-től változik az Egyetem adószáma és a bankszámlaszáma, teljesítés szempontjából ettől 

az időponttól az érintett számlákon az új adószámot és bankszámlaszámot kell feltüntetni. Az Egyetem 

Magyar Államkincstárnál vezetett számlái 2021.07.31. nappal megszűnnek. 
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III. A 2021. augusztus 1-jét követő időszakban felmerülő, döntést igénylő kérdések 

(1) Amennyiben olyan döntés meghozatala szükséges a feladatok teljesítése érdekében, amelyről az 

Óbudai Egyetem hatályos szabályzatai nem rendelkeznek, azt jelezni kell az az alábbi elérhetőségen: 

rh@uni-obuda.hu 

Az augusztus 01-vel hatályba lépő Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. kötete: 

az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és 2. kötete: az Óbudai Egyetem Foglalkoztatási 

Követelményrendszere, valamint az Egyetem Alapító Okirata az új organogrammal az egyetem 

hivatalos honlapjára feltöltésre kerültek, melyek a következő link alatt elérhetőek: http://uni-

obuda.hu/egyetem/szabalyzatok 

Budapest, 2021. augusztus 02. 

 

 

Prof. Dr. Kovács Levente s.k. 

rektor 

 

mailto:rektor@uni-obuda.hu
http://www.uni-obuda.hu/
mailto:rh@uni-obuda.hu
http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok
http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok

