9/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás
A sürgősségi és intenzív ellátásban részt vevő közalkalmazottak díjazásáról

Preambulum
Az 1/2011.sz., a 2/2011.sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás, az intenzíves ápoló munkakörben
megállapított 30%-os alapilletménykiegészítés, a Radiológiai Klinika Klinikaigazgatójával
megkötött megállapodás alapján, valamint az intenzíves ellátásban részt vevők az I.
Belgyógyászati Klinikán, a Szívgyógyászati Klinikán, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán
az intézkedésekkel érintett közalkalmazottak külön díjazásban részesülnek.
Az intenzív ápolásban foglalkoztatott nővéreknek 2000. február 7-én Dr Fischer Emil dékán
által írt 36-398/2000 iktatószámú levele alapján 2000.január 1-től 30%-os alapbér kiegészítés
(alapilletmény kiegészítés megnevezéssel) kerül számfejtésre.
Egyedi munkáltatói intézkedéssel az I. Belgyógyászati Klinikán, a Szívgyógyászati Klinikán
és a Szülészeti és Nőgyógyászati klinikán %-os mértékű illetménykiegészítés az intenzív
ellátást végző szakorvosok számára (A fenti juttatásokat szabályzó munkáltatói intézkedések
a továbbiakban együtt: munkáltatói intézkedések).
A munkáltató az egyes szakmák eltérő leterheltségét, betegforgalmát, területi ellátási
kötelezettségét alapul véve állapította meg a juttatást. A 2012. július 1. napjától hatályba
lépett PTE Foglalkoztatási Követelményrendszer előírásai alapján jelen utasítással a
munkáltatói intézkedéseket visszavonom.
A munkáltató és munkavállalók alapvető érdeke a jogszerű, esélyegyenlőséget nem sértő
foglalkoztatás, és az, hogy a munkáltató a közalkalmazottak vonatkozásában az egyenlő
munkáért egyenlő bér, valamint a PTE Foglakoztatási Követelményrendszerében foglalt
jövedelemelosztás alapelvét szem előtt tartva határozza meg a munkáltató által egyoldalúan
megállapított díjazási elemeket.
Mindezekre figyelemmel Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának
37. mell. 20.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva a jelen Utasítást adom ki.
I. Rész
Általános rendelkezések
Az Utasítás hatálya
1.§ (1) Az Utasítás hatálya kiterjed a Klinikai Központban intenzív ellátásban részt vevő
a.) Közalkalmazottként dolgozó aneszteziológia és intenzív terápiás vagy intenzív terápiás
szakvizsgával rendelkező szakorvosokra, akik napi rendszerességgel ellátást végeznek –
kivéve az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet szakorvosait.
b.) Az Aneszteziológiai és Intenzív terápiás Intézetben, a multidiszciplináris intenzív
osztályokon, a szakmaspecifikus őrzőkben és ébredő-megfigyelőkben, a Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika Neonatális Intenzív Centrumban és a Gyermekgyógyászati Klinika
Perinatális Intenzív Centrumban dolgozó intenzíves ellátásban napi rendszerességgel
egészségügyi ellátást végző, közalkalmazottként foglalkoztatott ápolókra;
(2) A sürgősségi ellátásban részt vevő
a.) Sürgősségi Orvostani Tanszéken közalkalmazotti jogviszonyban álló orvosokra,
szakorvosokra, ápolókra, asszisztensekre, orvosírnokokra, betegszállítókra, és a Sürgősségi

Orvostani Tanszéken egészségügyi ellátást végző, de a Klinikai Központ más szervezeti
egységének állományába tartozó szakorvosokra.
b.) a Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszéken
közalkalmazotti jogviszonyban álló orvosokra és szakorvosokra;
c.) A sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti tevékenységet ellátó radiológus
szakorvosokra.
2.§ Az utasítás preambulumában megjelölt munkáltatói intézkedéseket jelen utasítás
hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezem, egyben jelen Utasítás II. részében
foglaltak alapján a Kjt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a PTE Foglalkoztatási
Követelményrendszere 132. §-ban foglaltak szerint, egységes elvek mentén
illetménykiegészítés folyósítását rendelem el.
3.§ Az Utasítás II. részében foglaltak végrehajtása során az egyenlő bánásmód követelményét
meg kell tartani.
(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően az 1.§ (1) és (2) bekezdésben meghatározott munkakörök
betöltői részére jelen Utasításban foglaltak alapján illetménykiegészítés folyósítását
engedélyezem.
Jelen Utasítás hatálya alá nem tartozó munkakörök betöltői, és szervezeti egységek
közalkalmazottai részére a juttatás ezen a jogcímen jelen utasítás hatályba lépését követően
nem folyósítható.
II. Rész
Az illetménykiegészítés folyósításának szabályai
4.§ (1) Az illetménykiegészítést a Kjt. 67.§ (1) bekezdése alapján kell folyósítani.
(2) Az illetménykiegészítés megállapításának indoka az Mt. 12. § (3) bekezdése, valamint az
Fkr. 132. § (6) bekezdése figyelembevételével az utasítás hatálya alá tartozó munkavégzési
helyeken, munkakörökben fennálló fizikai, pszichikai leterheltség, a munkakörülmények,
illetőleg az Fkr. 132. § (5) bekezdése alapján a feladatellátáshoz kapcsolódó szakértelem,
szaktudás és tapasztalat biztosítása, valamint a munkaerő-piaci helyzet.
(3) Az illetménykiegészítés összegét a Kjt. 66.§ (1) bekezdése szerint megállapított garantált
illetmény alapulvételével kell megállapítani.
5.§ Az Utasítás 1.§. (1) és (2) felsorolt munkakörökben dolgozó közalkalmazottak részére
folyósítható illetménykiegészítés:
6. § (1) Jelen utasítás 5. § - ában meghatározott közalkalmazottak illetménykiegészítésének
mértéke a 4. § - ban meghatározott szempontok figyelembe vételével került meghatározásra
az alábbiak szerint:
(2) Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvosi tevékenység végzése esetén
a) az I. Belgyógyászati Klinika multidiszciplináris intenzív részlegénél napi rendszerességgel
ellátást végző aneszteziológiai és intenzív terápiás vagy intenzív terápiás szakorvos
munkakörben a garantált illetmény 100 %-a

b) a Szívgyógyászati Klinika multidiszciplináris intenzív részlegénél napi rendszerességgel
ellátást végző aneszteziológiai és intenzív terápiás vagy intenzív terápiás szakorvos
munkakörben a garantált illetmény 100 %-a
c) a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika ébredő-megfigyelő részlegénél napi
rendszerességgel ellátást végző aneszteziológiai és intenzív terápiás vagy intenzív terápiás
szakorvos munkakörben a garantált illetmény 100 %-a
(3) Ápolók
a) A garantált illetmény 30%-a mértékben illetménykiegészítésben részesülnek az intenzív
ellátásban a multidiszciplináris intenzív osztályokon, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Neonatális Intenzív Centrumban és a Gyermekgyógyászati Klinika Perinatális Intenzív
Centrumban napi rendszerességgel egészségügyi ellátást végző ápoló munkakörben
foglalkoztatottak.
b.) A garantált illetmény 25%-a mértékben illetménykiegészítésben részesülnek az intenzív
ellátásban a szakmaspecifikus őrzőkben és ébredő-megfigyelőkben napi rendszerességgel
egészségügyi ellátást végző ápoló munkakörben foglalkoztatottak.
(4) Sürgősségi Orvostani Tanszék
a.) ápolók, asszisztensek, orvosírnokok, betegszállítók a garantált illetmény 30 %-a
b.) orvos (a Tanszék állományába tartozó rezidens, központi gyakornok, orvosgyakornok)
munkakörben a garantált illetmény 45 %-a
c.) szakorvos és oktatói munkakörbe besorolt szakorvos munkakörben a garantált illetmény
75 %-a
d) a Tanszéken egészségügyi tevékenységet ellátó, de a Klinikai Központ más betegellátó
egységének állományába tartozó szakorvosai a Tanszéken történő munkavégzésre tekintettel
12 órás műszakonként 13.000 Ft/műszak egyösszegű illetménykiegészítés. Ez a juttatás nem
illeti meg azon közalkalmazottakat, akik már a jelen és „az Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás
Intézetben
folyósított
illetménykiegészítések
korábbi
gyakorlatának
megszüntetéséről, valamint az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben az
illetménykiegészítés folyósításának egységes szabályozásáról” szóló 12/2011. számú
Főigazgatói Utasítás és a 10/2012. sz. Főigazgatói Utasítás szerint illetménykiegészítésben
részesülnek.
(5) MSI Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék:
a.) orvos (a Tanszék állományába tartozó rezidens, központi gyakornok, orvosgyakornok)
munkakörben a garantált illetmény 55 %-a
b.) szakorvos és oktató munkakörbe besorolt szakorvos munkakörben a garantált illetmény 90
%-a
(6) Radiológiai Klinika
Akác és a Rákóczi úti telephely munkavégzési helyen, a sürgősségi betegellátásban
egészségügyi ügyeletet ellátó szakorvos; oktatói munkakörbe besorolt szakorvos
munkakörben a garantált illetmény 30 %-a
7.§ (1) A jelen utasítás alapján folyósított illetménykiegészítés nem része a közalkalmazott
kinevezésében rögzített illetményének.
(2) Jelen Utasítással elrendelem, hogy a folyósított illetménykiegészítést az ügyelet, a
túlmunka és a készenlét díjazásának megállapítása során figyelembe kell venni.

8.§ (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 jelen megállapodás a munkáltató által nem mondható fel. A felek a jelen megállapodást
az Fkr. 176.§. (2) szerinti a minősített munkahelyekre és munkakörökre vonatkozó
szabályozás bevezetéséig kötik, a munkáltató csak abban az esetben zárkózhat el a
megállapodás meghosszabbításától, 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 korábbi munkáltatói intézkedések keretében a
jelen utasítással meghatározott tevékenységekre tekintettel mértékű illetménykiegészítésben
részesültek vagy SBF kompenzációt, ügyeleti díj kiegészítést kaptak, és a megállapodás
megkötésétől elzárkóznak, az Mt. 46.§ (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatni kell a
részükre a jelen utasítás alapján folyósított bérelemről, valamint arról, hogy a részükre
alapilletménykiegészítés címén a Kjt. 66.§ (7) bekezdése alapján folyósított juttatás,
kompenzáció, KSZ mértékét meghaladó ügyeleti díj 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. január 01. napjától hatályos. Az utasítás 4.§ (2) bekezdésében
foglalt feltételek és körülmények alakulását évente felül kell vizsgálni, és az utasítást ehhez
képest kell módosítani. A megállapodás az Egyetem Fkr. 176. §. (2) bekezdése szerint
Minősített munkahelyekre, munkakörökre vonatkozó szabályozás hatályba lépéséig szólhat.
(2) Utasítom a Klinikai Központ Főigazgatói Hivatalát valamint az utasításban érintett
klinikák igazgatóit, hogy a jelen utasítás végrehajtása érdekében a szükséges adatok megadása
mellett működjön együtt a Gazdasági Főigazgatóság Humán Szolgáltató Irodájával.
Pécs, 2012. november 30.

Dr. Decsi Tamás
egyetemi tanár, főigazgató

MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (székhely: 7622
Pécs, Vasvári Pál u. 4. adószám:15329798-2-02; ÁHT azonosító: 230243; felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma; Intézményi azonosítója: FI58544; törzskönyvi
nyilvántartási száma: 329794000; statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02 képviselő: Dr.
Bódis József rektor), mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató),
másrészről
………………………………
(szül:………………………….,
an:…………………………….,
szem.ig.száma:………………………)
…………………………… sz. alatti lakos, mint közalkalmazott (a továbbiakban:
közalkalmazott) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:
1.) Szerződő felek megállapítják, hogy a közalkalmazott kinevezési okmánya szerint a
munkáltató alapilletménykiegészítés címén (Kjt.66.§ (7) bek.) havi …………………
Ft. juttatásban, és/vagy emelt összegű ügyeleti díjban részesül. A felek megállapítják,
hogy a fenti juttatás a Kjt. 66.§ (7) bekezdése szerint „kiválóan alkalmas” vagy
„alkalmas” minősítéshez kötött. A felek egyezően rögzítik, hogy a Kjt. 66.§ (7)
bekezdésében rögzített fenti feltétel – minősítés hiányában – nem áll fenn, tekintettel
arra, hogy a juttatás nem személyhez, hanem munkakörhöz, munkahelyhez kötődik.
2.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munkáltató 2012…………………….
napjától ………….. napjáig a Kjt. 67.§-a alapján a közalkalmazott részére havi
………………………………. Ft. illetménykiegészítést fizet, mellyel egyidejűleg a
felek által a közalkalmazott kinevezési okmányában alapilletmény-kiegészítés címén
rögzített összeg és/vagy az emelt összegű ügyeleti díj folyósítását megszüntetik.
3.) A szerződő felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás alapján folyósított
illetménykiegészítés az ügyelet, a túlmunka és a készenlét díjazásának alapját képezi.
4.) A közalkalmazott kötelezettséget vállal arra, hogy az illetménykiegészítés fejében
munkaköri feladatait a tőle elvárható lehető legmagasabb szakmai színvonalon,
intenzitással és minőségben végzi el. A közalkalmazott a fentiek teljesítése érdekében
vállalja, hogy szakmailag folyamatosan képzi magát, a megszerzett tapasztatait,
ismereteit a Munkáltató számára hasznosítja.
5.) A jelen megállapodás a munkáltató által nem mondható fel. A felek a jelen
megállapodást az Fkr. 176.§. (2) szerinti a minősített munkahelyekre és munkakörökre
vonatkozó szabályozás bevezetéséig kötik, a munkáltató csak abban az esetben
zárkózhat el a megállapodás meghosszabbításától, ha az a jogszabályi feltételek miatt
nem lehetséges, avagy a megállapodás fenntartása sértené az egyenlő bánásmód,
illetőleg „az egyenlő munkáért egyenlő bér” követelményét.
Alulírott szerződő felek a megállapodást elolvastuk és azt, mint akaratunkkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírtuk.
Pécs, 2012…………………
_________________________________
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Munkáltató
Képv: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató

___________________________
Közalkalmazott

