10/2012. számú Klinikai Főigazgatói Utasítás a 12/2011. számú Klinikai Főigazgatói Utasítás
módosítása az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben folyósított illetménykiegészítések
korábbi gyakorlatának megszüntetéséről, valamint az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás
Intézetben az illetménykiegészítés folyósításának egységes szabályozásáról

PREAMBULUM
Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Igazgatója, dr. Bogár Lajos professzor 2006. július 6án kelt, és a Pécsi Tudományegyetem gazdasági főigazgatójához címzett levelében – a színlelt
szerződések megszüntetése, és az azok szerinti juttatások kiváltása érdekében –2006. július 1-i
hatállyal, munkaköri csoportonként differenciált mértékű illetménykiegészítés folyósításának
engedélyezését kérte. A kérelem alapján – annak megfelelően – az aneszteziológus asszisztensek
részére 50%, a szakvizsgával nem rendelkező orvosok részére 100%, míg a szakorvosok részére 130%
mértékű illetménykiegészítés folyósítását engedélyezte a gazdasági főigazgató, ugyanakkor a
munkáltatói jogkör gyakorlója részéről formális döntés az illetménykiegészítés fentiek szerinti
folyósításáról, illetőleg az intézkedés végrehajtásának egységes szabályairól nem született. A fentiek
következtében a 2006. július 1-i hatállyal a gazdasági főigazgató által engedélyezett illetménykiegészítés végrehajtása ellentmondásos módon valósult meg: az érintett munkaköri csoportokban
jelenleg dolgozóknak nem mindegyike kapja, vagy az intézkedéstől eltérő mértékben kapja, minthogy
egyes közalkalmazottak esetében az illetménykiegészítés összegének megállapítása során a garantált
illetményen kívül más bérelemet is alapul vett a munkáltató. E helyzet a közalkalmazottak között
bérfeszültséghez, a munkáltató és a közalkalmazottak között pedig jogvitához vezetett.
A munkáltató és a munkavállalói oldal alapvető érdeke, hogy a szabályozatlanságból eredő
bizonytalanságot és egyenlőtlenséget a munkáltató megszüntesse, és az illetménykiegészítés
folyósítását a munkáltató az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet közalkalmazottai
vonatkozásában mindenkire nézve egységes elvek szerint határozza el és hajtsa végre.
Mindezekre figyelemmel a Pécsi Tudományegyetem Rektora által a Klinikai Központ közalkalmazottai
vonatkozásában reám ruházott munkáltatói jogkörömnél fogva az alábbi utasítást adom ki:

I.Rész
Általános rendelkezések
Az utasítás hatálya
1.§ Az utasítás hatálya a Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének
aneszteziológus szakasszisztens, aneszteziológus szakvizsgával rendelkező, valamint aneszteziológus
szakvizsgával nem rendelkező orvos, munkakörben munkát végző közalkalmazottaira terjed ki.
2.§ A Dr. Bogár Lajos Intézetigazgató 2006. július hó 01. napján kelt kérelme alapján az
illetménykiegészítések formális munkáltatói döntés nélküli folyósítását a jelen utasítás hatályba
lépésének napjával megszüntetem, egyúttal a jelen utasítás II. részében foglalt szabályok szerint a Kjt.
67.§ (1) bekezdésében szabályozott illetménykiegészítés folyósítását rendelem el.

3.§ (1) Az utasítás II. Részének végrehajtása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell

tartani.
(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően mindazon munkakörök betöltői, akik részére a jelen utasításban
meghatározottak szerint illetménykiegészítés folyósítását engedélyezem, a juttatást a jelen utasításban
meghatározott feltételek szerint meg kell kapnia. Nem folyósítható a jelen utasítás alapján
illetménykiegészítés annak, akik részére a jelen utasítással ezek fizetését nem engedélyezem.
(3) Az (1) bekezdésnek megfelelően kell eljárni azon közalkalmazottak esetében is, akik a 2.§-ban
megszüntetett gyakorlat keretében kapták az illetménykiegészítést, azonban annak megállapítása során
nem egységesen a garantált illetmény alapul vétele mellett jártak el.

II. Rész
Az illetménykiegészítés folyósításának szabályai

4.§ (1) Az illetménykiegészítés folyósításának jogcíme a Kjt. 67.§ (1) bekezdése.
(2) Az illetménykiegészítés összegét – a 3.§ (1) és (3) bekezdésére figyelemmel is – a közalkalmazott
Kjt. 61.§-66.§-ai szerint megállapított garantált illetményének alapul vételével kell megállapítani.
(3) Az illetménykiegészítés annak visszavonásáig jár a közalkalmazott részére.

5.§ (1) Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben a következő munkakörökben folyósítható
illetménykiegészítés:
a.) aneszteziológus és intenzívterápiás szakorvos
b.) aneszteziológus és intenzívterápiás szakvizsgával nem rendelkező, de annak megszerzéséért
dolgozó orvos
c.) aneszteziológus szakasszisztens
(2) Az illetménykiegészítés mértéke
a.) az (1) a) szerinti szakorvos esetében a 4.§ (2) bekezdés szerinti garantált illetmény 130%-a
b.) az (1) b) szerinti szakvizsgával nem rendelkező orvos esetében a 4.§ (2) bekezdés szerinti
garantált illetmény 100%-a
c.) az (1) c) szerinti aneszteziológus szakasszisztens esetében a 4.§ (2) bekezdés szerinti garantált
illetmény 50%-a;
6.§ (1) A jelen utasítás alapján folyósított illetménykiegészítés nem része a közalkalmazott
kinevezésében rögzített illetményének.
(2) Az Mt. 76.§ (4) bekezdésében biztosított lehetőségnél fogva elrendelem, hogy a jelen utasítás
alapján folyósított illetménykiegészítést az ügyelet, a túlmunka és a készenlét díjazásának
megállapítása során figyelembe kell venni.
7.§ (1) A jelen utasítás alapján megállapított illetménykiegészítésre jogosult közalkalmazottakkal
megállapodást kell kötni. A megállapodás a jelen utasítástól eltérő rendelkezést nem tartalmazhat, a
jelen utasítás a megállapodás kötelező melléklete.
(2) A megállapodás az Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere 176. § (2) bekezdés szerinti
Minősített munkahelyekre, munkakörökre vonatkozó szabályozás bevezetéséig köthető meg azzal,
hogy a munkáltató e szabályozás bevezetésekor is csak abban az esetben zárkózhat el a megállapodás

újrakötésétől, ha az a jogszabályi feltételek miatt nem lehetséges, avagy a megállapodás fenntartása
sértené az egyenlő bánásmód, illetőleg „az egyenlő munkáért egyenlő bér” követelményét.
(3) A megállapodás meghosszabbítását kizáró körülményről és az illetménykiegészítés folyósításának
megszüntetéséről a közalkalmazottat haladéktalanul tájékoztatni kell, azonban az illetménykiegészítés
a megállapodás időtartamának végéig folyósítandó akkor is, ha a kizáró körülmény a megállapodás
lejárta előtt merült fel. A tájékoztatás alapján a közalkalmazott – amennyiben a kizáró körülmény
fennállását vitatja – munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A keresetindításnak a munkáltatói
intézkedésre nézve nincs halasztó hatálya.
(4) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás a kinevezéssel nem foglalható egyazon okiratba.

(5) Azon közalkalmazottak esetében, akik a 2.§-ában megszüntetett gyakorlat keretében a jelen
utasítással azonos mértékű illetménykiegészítésben részesültek, és a megállapodás megkötésétől
elzárkóznak, az Mt. 76.§ (7) bekezdése alapján tájékoztatni kell a részükre a jelen utasítás alapján
folyósított bérelemről, valamint arról, hogy a részükre alapilletmény címén a Kjt. 66.§ (7) bekezdése
alapján folyósított juttatás a jogszabályi feltételek hiányában nem folyósítható, ezért arra a jelen
utasítás alapján kerül sor.
(6) Az (5) bekezdésben említett közalkalmazottak esetében az illetménykiegészítés folyósítása
kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén szüntethető meg. A
megszüntetésre a (3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
III. Rész
Záró és hatályba léptető rendelkezések

8.§ (1) Jelen utasítás 2013.01.01.napján lép hatályba.
(2) Azon munkakörök vonatkozásában, ahol illetménykiegészítés folyósításáról rendelkeztem, az
illetménykiegészítést az utasítás hatályba lépésének napjától kezdődően folyósítani kell. Jelen utasítás
keretein túlmenően illetménykiegészítés az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben nem
folyósítható.
9.§ (1) Utasítom a Klinikai Központ Főigazgatói Hivatalát valamint az Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Intézet Igazgatóját, hogy a jelen utasítás végrehajtása érdekében a szükséges adatok
megadása mellett működjön együtt a Gazdasági Főigazgatóság Humán Szolgáltató Irodájával.
Pécs, 2012.11.30.
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egyetemi tanár, főigazgató

