10/2009. számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás
A keretek átcsoportosításának szabályozásáról

A 2009-es év finanszírozási feltételei miatt a klinikák rendelkezésére álló anyagkeretek
jelentısen csökkentek, ami megnövelte a beérkezı keret kiegészítési igények mennyiségét.
Az elmúlt idıszak tapasztalatai alapján szükségessé vált a beérkezı igények tartalmi
egységesítése és kezelésük eljárásrendjének kialakítása az alábbiak szerint:
1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamennyi szervezeti egységére.
(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamennyi közalkalmazottjára,
valamint az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre.
2.§ A Klinikai Központ (a továbbiakban KK) szervezeti egységei a keretátcsoportosítási
igényre vonatkozó kérelmet kizárólag a mellékelt nyomtatvány kitöltésével
kezdeményezhetik a Klinikai Központ fıigazgatója felé. Kivételt képeznek ez alól a
pályázatos pénzügyi központokat érintı keretmozgásokra vonatkozó kérelmek.
3.§ Amennyiben nem a szervezeti egység decentralizált keretei (pl.: felhasználási norma
keret) közötti átcsoportosítási kezdeményezésrıl van szó, azaz keretemelési igény merül fel,
abban az esetben a keretátcsoportosítási kérelmet szakmai indoklással kell alátámasztani,
melynek tartalmaznia kell:
− a kért keretet mire kívánja fordítani (szakmai anyag, gyógyszer, vér, implantátum, eszköz
stb. pontos megjelölése) és ezekre milyen értékben kíván igényelni,
− a fenti beszerzés hiányában a betegellátás mely területe korlátozódik (pl.: sürgısségi,
elektív és azon belül milyen ellátás), és ennek várható következményei a betegellátásra,
finanszírozásra,
- az igénylı által megjelölt saját keret aktuális egyenlegét és az abból felhasználandó
összeget
.
4.§ Amennyiben keretemelési igény merül fel, akkor a KK fıigazgatója dönt az
átcsoportosításról az alábbiak szerint:
– a KK orvos szakmai vezetése ellenırzi a szakmai indokoltságot,
– a Fıigazgatói Hivatal az átcsoportosítandó keret összeg meghatározásához szükséges
adatigényét jelzi az EGI felé,
– EGI megvizsgálja az igénylı szervezeti egység érintett pénzügyi központján
rendelkezésre álló szabad egyenleget,
– EGI megvizsgálja a KK fıigazgatói keret szabad egyenleget,
– az EGI javaslata alapján a Klinikai Központ Fıigazgatója meghatározza az
átcsoportosítandó összeget, és a terhelendı keretet (alapvetıen KK fıigazgatói keret)

5.§ Amennyiben a keretemelési igény szakmailag indokolt, de a fedezet nem biztosítható a
KK kereteinek terhére, akkor a klinikai fıigazgató dönt az igény rektori keretkérelemre
vonatkozó továbbításáról.
6.§ Jelen utasítás elmulasztása esetén a mulasztóval szemben fegyelmi felelısségi eljárás
megindítása kezdeményezhetı.
7.§ Jelen utasítás 2010.január 1-én lép hatályba.
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