
3/2023. számú rektori – kancellári – KK elnöki együttes utasítás 

a 2023. évi kötelező szabadságolásokról és az ahhoz kapcsolódó munkáltatói 

intézkedésekről 

 

A PTE Energiastratégiai Testületének határozata alapján, a 2023. évre tervezett államigazgatási 

szünet figyelembevételével – az alaptevékenységei zavartalan és folyamatos ellátása mellett – 

a 2023. évi szabadságok kiadása körében a következő utasítást adjuk ki: 

 

Az utasítás hatálya 

 

1. § (1) Az utasítás hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed a Pécsi 

Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) valamennyi szervezeti egységére, az Egyetem 

minden munkavállalójára. 

 

(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki az Egyetem azon egységeire és alkalmazottjaira, akiknek 

tevékenysége nélkülözhetetlen a betegellátás, valamint az egyetemi infrastruktúra 

működtetésének folyamatos biztosításához. 

 

A munkavégzés 2023. évi felfüggesztése 

 

2. § (1) 2023. augusztus 7. napjától augusztus 18. napjáig, valamint 2023. december 27. napjától 

december 29. napjáig a Pécsi Tudományegyetem jelen utasítás 1.§-ában meghatározott 

szervezeti egységeiben a munkavégzés szünetelését rendeljük el.  

 

(2) A szervezeti egységek vezetői a munkavégzést az (1) bekezdésben meghatározott kötelező 

leállás figyelembevétele mellett oly módon kötelesek megszervezni, hogy a Pécsi 

Tudományegyetem alaptevékenységeinek ellátása zavartalan legyen. 

 

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a szervezeti egység vezetőjének indokolt kérelmére a rektor a 

vizsgák szervezésével, felvételivel vagy pótfelvételivel, az irányítása alá tartozó szervezeti 

egységek esetében az Egyetem működésével összefüggő halaszthatatlan feladatokkal 

kapcsolatos munkavégzésre a kancellár engedélyt adhat, vagy határozott idejű „home office” 

megállapodás megkötését engedélyezheti.  

 

(4) A PTE Energiastratégiai Testülete – költséghatékonysági szempontok alapján - a 

munkavégzés szünetelésének ideje alatt a (3) bekezdés szerint engedélyezett munkavégzés 

helyeként a legalacsonyabb közüzemi ráfordítással üzemeltethető helyiséget, épületet, 

telephelyet jelölhet ki. 

 

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott időszakra a munkavállalók részére éves szabadságuk terhére 

szabadságot kell kiadni. A szabadság kiadásáról a jelen utasítás hatályba lépésétől számított 

három munkanapon belül a szabadságengedély kiállításával a munkavállalót értesíteni kell.  

 



(2) Amennyiben a munkavállaló a jelen utasítás hatályba lépése napján – 2023. évre 

vonatkozóan – 25 napnál kevesebb szabadsággal rendelkezik, úgy a felette munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető köteles az Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján 

a munkavégzés alól őt mentesíteni, mely időre a 146. § (1) bekezdésére figyelemmel a 

munkavállalót az alapbére, a vezető beosztású munkavállalót pedig az alapbér és az Mt. 147. §-

ában meghatározott pótlékok illetik meg. 

 

Hatályba léptető rendelkezések 

 

4. § (1) A jelen utasítás 2023. február hó 09. napján lép hatályba.  

 

 

Pécs, 2023. február 9. 
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