6/2010. számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás
A PTE Klinikai Központ oktatásban résztvevı közalkalmazottainak pótszabadságáról,
a pótszabadság kiadási rendjérıl

A

közalkalmazottak

jogállásáról
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XXXIII.

törvény,

a
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Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a vonatkozó ágazati rendeletek
alapján, a PTE Szervezeti és Mőködési Szabályzatában (4. melléklet IV. fejezet), valamint a
vonatkozó gazdasági fıigazgatói utasításokban foglaltaknak megfelelıen, összhangban a
2/2010. számú Dékáni Utasítás a PTE Általános Orvostudományi Karán a heti munkaidı, a
tanításra fordított idı és az intézményi tartózkodási idı, valamint a szabadságok kiadása,
nyilvántartása vonatkozásában c. utasítással a Klinikai Központ oktatóit és oktatásban részt
vevı közalkalmazottait megilletı, oktatási tevékenységhez kapcsolódó szabadságok
tekintetében az alábbiakat rendelem el.

1. § A Klinikai Központ oktató munkakört betöltı közalkalmazottai (tanársegéd, adjunktus,
egyetemi docens, egyetemi tanár) részére oktatói pótszabadság jár, amelyet a Kjt. 57. § (3)
bekezdése ír elı.

2. § (1) Az oktató munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére járó 25 nap oktatói
pótszabadságból 15 napot kizárólag konferencián való részvételre, továbbképzésre lehet
fordítani.
(2) Az oktató az oktatói pótszabadság felhasználásának ütemezését tartalmazó kérelmét az
éves szabadságolási tervvel együtt megküldi a klinikaigazgatónak jóváhagyás céljából.
(3)A klinikaigazgató a jóváhagyott, összesített szabadságtervet – az oktatói szabadság fenti 15
napjára vonatkozó tervvel együtt – a vonatkozó klinikai fıigazgatói utasításnak megfelelıen
küldi be a munkáltatói jogkör gyakorlójához.
(4) Az oktatói szabadságból fenti 15 nap igénybevételét a jelenléti íven is elkülönítetten kell
feltőntetni OP megjelöléssel annak érdekében, hogy elkülönített nyilvántartásuk ne ütközzön
akadályba.

3. § Az oktatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakon kívül oktatói szabadság
egyetlen közalkalmazottat sem illet meg kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
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4. § (1) Azon nem oktatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat, akik oktatási
tevékenységet végeznek, az oktatási tevékenység mértékével arányos pótszabadság illeti meg
(klinikai oktatási pótszabadság).
(2) A pótszabadság mértéke legfeljebb 10 nap.
(3) A klinikai oktatási pótszabadságra jogosultak személyére és a pótszabadság mértékére a
klinikaigazgató tesz javaslatot, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlója hagyja jóvá.
(4) A jogosultak körének és a pótszabadság mértékének meghatározásakor kizárólag az
oktatásban való tényleges részvétel idıtartamát lehet figyelembe venni, amelyet az ÁOK által
adott adatok alapján szemeszterenként kell meghatározni.
(5) Az ÁOK által meghatározott óraszám függvényében, személyenként heti 5 órát 100 %-ul
véve a szabadságokat a heti átlagos oktatásban részvételi kötelezettség függvényében kell
arányosítással meghatározni és legfeljebb egy évre lehet megállapítani.
(6) Azon közalkalmazottak részére, akik az oktatásban ténylegesen nem vesznek részt,
klinikai oktatási pótszabadság nem állapítható meg.
(7) Azok számára, akiknek közalkalmazotti jogviszonya év közben keletkezik, a fenti
szabályok alapján az adott évbıl még hátralévı idıvel arányos mértékben kell kiadni a
klinikai oktatási pótszabadságot. (állapítható meg a szabadság.)
5. § Jelen utasításban foglaltak betartása a klinikaigazgatók felelıssége. Az intézkedés
betartását a klinikai fıigazgató, vagy az általa a feladattal megbízott személy rendszeresen
jogosult ellenırizni.
6. § Jelen utasítás 2010. március 3-tól lép hatályba és elıször a 2010. évi szabadságok
megállapításánál és nyilvántartásánál kell alkalmazni.

Pécs, 2010. március 3.

Dr. Kollár Lajos
a Klinikai Központ Fıigazgatója
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NYILATKOZAT AZ ÉVS SZABADSÁGKERET FELHASZNÁLÁSÁNAK TERVEZETT
ÜTEMEZÉSÉRİL
1. Kérem, szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy mely idıpont(ok)ban kéri az éves szabadságkeret –
oktatói szabadságból 15 napot leszámítva - egynegyedének felhasználását:
A szabadság igénybevételének A szabadság igénybevételének Az igénybeveendı napok száma
tervezett kezdete: év,hó,nap
tervezett vége: év,hó,nap

2. Kérem, szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy mely idıpont(ok)ban kéri az éves szabadságkeret –
oktatói szabadságból 15 napot leszámítva - háromnegyedének felhasználását (Tájékoztatom, hogy a
szabadság ezen napjainak kiadására vonatkozó döntés munkáltató joga):
A szabadság igénybevételének A szabadság igénybevételének Az igénybeveendı napok száma
tervezett kezdete: év,hó,nap
tervezett vége: év,hó,nap

3. Kérem, hogy az oktatói pótszabadságból a munkáltató által oktató, nevelı, illetıleg az oktatással
neveléssel összefüggı munka céljából igénybe vehetı 15 nap terhére felhasználni kívánt oktatói
pótszabadság tervezett idıpontjáról a konferencia részvétel, valamint a továbbképzésen való részvétel
céljából igénybe venni kívánt napok tekintetében az alábbiakban szíveskedjen nyilatkozni:
A szabadság igénybevételének A szabadság igénybevételének Az igénybeveendı napok száma
tervezett kezdete: év,hó,nap
tervezett vége: év,hó,nap

Alulírott …………………………………. (név) a PTE KK ………………………. (szervezeti egység)
közalkalmazottja nyilatkozom arról, hogy a folyó évi szabadságkeretet folyó év december 31-ig
várhatóan a fenti idıpontok szerint kívánom felhasználni.
Dátum: Pécs, 20…. év ……… hó …….. nap

…………………………………………..
közalkalmazott aláírása

