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Ikt. sz: OE-RH/424/2022.  

Kelt: Budapest, 2022. március 24.

6/2022. (III.24.) Rektori Utasítás  

az Óbudai Egyetem munkavállalói rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése 

alóli felmentéséről 

Az Óbudai Egyetem 2021. augusztus 1-jétől állami felsőoktatási intézményből közfeladatot 

ellátó közérdekű alapítványi fenntartású közhasznú felsőoktatási intézmény lett, az alapítói, 

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

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 117/C. § (5) szerint a fenntartóváltás következtében a felsőoktatási intéz-

mény, mint munkáltató által foglalkoztatottak közalkalmazottak jogviszonya 2021. augusztus 1. napjától munkavi-

szonnyá alakult át, melyre a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezé-

seit kell alkalmazni. 

A felsőfokú oktatásban oktató munkát végzőket közalkalmazottként az alapszabadságuk mellett évi huszonöt mun-

kanap pótszabadságot kaptak, ez a kedvezmény az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban nem illeti meg a 

munkavállalókat, melyet Egyetemünk az alább részletezett módon kíván ellensúlyozni. 

Méltányolva és elismerve az erőfeszítést és munkát, melyet Egyetemünk fejlődése és egyre jobb megítélése, ér-

tékelése érdekében tesznek, munkáltatóként – az Mt-ben foglalt felhatalmazás alapján – a 2022. évben az Mt-ben 

garantált szabadságon felül július 25. napja-augusztus 19. napja között az oktató munkát végzőket, azaz az okta-

tókat, tudományos kutatókat és tanárokat 10 munkanapra mentesítem a rendelkezésre állási és munkavégzési 

kötelezettségének teljesítése alól. Ezen munkavégzés alóli mentesítés nem minősül pótszabadságnak és a mun-

kabér kifizetését sem érinti (azaz nem változik a szabadságnapok száma, valamint erre az időre is jár a munkabér).  

Az adminisztratív munkakörben a modellváltásból fakadó leterheltség miatt kiemelten nagy erőfeszítéseket tevő 

dolgozók érdemeit is elismerve,  az irodavezetői, vagy annál magasabb beosztásban dolgozó munkavállalók szá-

mára a 2022. évben az Mt-ben garantált szabadságon felül 5 nap pótszabadság kiadását rendelem el (pótszabad-

ság, mely növeli a meglévő alap- és pótszabadság napjainak számát). 

Azon munkavállalók esetében, akik mindkét kedvezményre jogosultak, a munkavégzés kötelezettsége alóli fel-

mentést kell alkalmazni. 

Jelen utasítás 2022. április 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.  

  Prof. Dr. Kovács Levente s.k. 
  rektor 
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