1/2021. számú rektori - kancellári – KK elnöki együttes utasítás
Egyes kiemelt foglalkoztatási kérdéseket érintő 2021. évi átmeneti rendelkezésekről
Preambulum
A Pécsi Tudományegyetem költségvetési szervi jogállása 2021. augusztus 1. napjától megszűnik, és az
Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány fenntartásában álló közhasznú magán felsőoktatási intézményként
folytatja működését. Ezen jogállásváltozásra tekintettel a Pécsi Tudományegyetem munkavállalói tekintetében
2021. augusztus 1. napjától nem alkalmazhatóak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) előírásai. A jogállásváltást követően a foglalkoztatásra irányadó alapvető
törvényi rendelkezéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, illetve az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló
munkavállalók tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a
továbbiakban: Eszjtv.) határozza meg.
Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatást érintő egyes kérdésekben az alkalmazandó előírásokat az Mt. keretein
belül a Kollektív Szerződés, a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Pécsi
Tudományegyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere (PTE SZMSZ 4. számú melléklete) határozza meg,
ezen szabályzóknak a modellváltásra tekintettel történő átfogó felülvizsgálatáig, illetve módosításáig a
szabályozás folytonossága, a munkavállalók jogbiztonsága, érdekében munkáltatói jogkörünkben eljárva a
következő utasítást adjuk ki:
I. Rész
Az utasítás hatálya
1. § (1) Jelen utasítás II. részében foglalt rendelkezések hatálya a költségvetési szervek foglalkoztatottjainak
2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)
alapján 2021. július hó 31. napjáig kompenzációra jogosultságot szerzett, a Pécsi Tudományegyetem
(továbbiakban: Egyetem) és az általa fenntartott köznevelési és szakképzési intézmények munkavállalóira és az
egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személyekre (továbbiakban együtt: munkavállalók)
terjed ki.
(2) Az utasítás IV. részében foglalt rendelkezések hatálya az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók
kivételével kiterjed valamennyi munkavállalóra. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók szabadságára
az Eszjtv. 6. §-át kell alkalmazni.
II. Rész
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjának átmeneti fenntartása
2. § (1) A Kormányrendelet hatálya 2021. augusztus 1. napjától az Egyetemre, mint közhasznú magán
felsőoktatási intézményre, valamint fenntartott intézményeire nem terjed ki. A Kormányrendelet alapján a
kompenzációra 2021. július hó 31. napjáig jogot szerzett munkavállalók részére az Egyetem 2021. augusztus
hó 01. napját követően 2021. december hó 31. napjáig a kompenzációval egyező összeget a 2. § (2) bekezdés
szerint megfizeti.
(2) A kompenzáció havi összege a 2021. július hónapra a Kormányrendelet alapján megállapított összeggel
azonos.
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III. Rész
Távolléti díj számítása
3. § (1) A távolléti díj számítása során az Mt. 148. §-ában meghatározottakon felül a távolléti díj alapjaként
figyelembe kell venni azon, a Kjt. és végrehajtási rendeletei alapján korábban a közalkalmazott részére
megállapított pótlékokat is, amelyeket az Egyetem döntése folytán a jogállásváltozást követően is megállapít és
folyósít a munkavállaló részére.
(2) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók távolléti díjának alapjaként figyelembe kell venni az Eszjtv.
és végrehajtási rendeletei, a vonatkozó OKFŐ utasítások, valamint az munkáltató utasításai alapján
megállapított juttatásokat, emellett a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/C. § (2) bekezdését is alkalmazni kell.
IV. Rész
Szabadság megállapítása
4. § (1) A 2021. évre járó éves rendes szabadság és pótszabadság megállapítása a Kjt. szabályai szerint történik
2021. augusztus 1. napját követően is, kivéve azokra a munkavállalókra, akikre az Mt. ennél kedvezőbb
rendelkezéseket tartalmaz.
(2) A munkavállalókat 2021. évben megillető szabadság és pótszabadság (1) bekezdés alapján meghatározott
mértékéről a munkáltató a munkavállalók részére értesítőt küld.
Záró rendelkezés
5. § Jelen utasítás 2021. augusztus 01. napjától 2021. december hó 31. napjáig hatályos.
Pécs, 2021. július 30.

Dr. Miseta Attila s.k.
rektor

Decsi István s.k
kancellár
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