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233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történ� végrehajtásáról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a
következ�ket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya az egészségügyi miniszter ágazati irányító jogkörébe tartozó egészségügyi szolgáltatást nyújtó állami és helyi
önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint helyi önkormányzat (a továbbiakban együtt: munkáltató) által a feladatkörébe tartozó
közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak (a továbbiakban: közalkalmazott) közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkáltatóknál foglalkoztatott tudományos kutató, valamint oktató munkát végz� közalkalmazotti
jogviszonya tekintetében külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

[A Törvény 20. §-ának (2)-(3) bekezdéséhez]1

1/A. §1 (1) Vagyonnyilatkozatot köteles tenni az a közalkalmazott, aki az államháztartás m�ködési rendjér�l szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 134. § (4) bekezdésében meghatározott, vagy azt meghaladó mértékben kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési
feladatot lát el, valamint gazdálkodás ellen�rzési jogkörrel rendelkezik.

(2) A közalkalmazott vagyonnyilatkozatának nyilvántartását és ellen�rzését a Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal végzi.
(3) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére az érintett közalkalmazott feletti munkáltatói jogkört gyakorló vezet� intézkedik.

[A Törvény 23. §-ának (2) bekezdéséhez]

2. § (1) Magasabb vezet� beosztásnak min�sül a felügyeletet ellátó miniszter, illetve a helyi önkormányzat képvisel�-testülete által
intézményvezetésre adott megbízás.

(2) Vezet� beosztásúnak min�sül az intézményvezet�-helyettes, a szervezeti és m�ködési szabályzatban meghatározott, a munkamegosztás
szempontjából elkülönült szervezeti egység (f�osztály, osztály) vezetésével megbízott, valamint a szervezeti és m�ködési szabályzat szerint ilyen
beosztásnak megfelel� jogállású közalkalmazott.

[A Törvény 23. §-ának (3) bekezdéséhez]

3. § (1)2 A magasabb vezet� és a vezet� beosztás ellátására szóló megbízás feltétele a büntetlen el�élet.
(2)3 A magasabb vezet�i beosztás ellátására való megbízás öt évre adható, amely több alkalommal meghosszabbítható.
(3)3 Az egészségügyi közintézmények orvosigazgatói és ápolási igazgatói részére szóló vezet�i megbízás öt évre adható. A megbízás több

alkalommal meghosszabbítható.
(4)3 Az intézményvezet�, az orvosigazgató, az ápolási igazgató és a gazdasági vezet� képesítési követelményei tekintetében külön jogszabály

rendelkezései irányadóak.
4. §4 (1) Pályázati eljárás lefolytatása esetén az állást az Egészségügyi Közlönyben meg kell hirdetni. A pályázat benyújtásának határideje az

Egészségügyi Közlönyben történ� megjelenést�l számított 30 nap, amennyiben jogszabály vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója ennél rövidebb
határid�t nem ír el�. A határid� azonban ebben az esetben sem lehet 15 napnál rövidebb.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
- az egészségügyi intézmény megnevezését;
- a betöltend� munkakör és beosztás, illet�leg a vezetett szervezeti egység megnevezését;
- az ellátandó feladatok ismertetését;
- a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét;
- a pályázat elnyeréséhez jogszabályban el�írt és egyéb szükséges valamennyi feltételt;
- a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatást;
- az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást;
- az állás betöltésének id�pontját;
- a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását.
(3) A pályázatokat a megbízó által esetenként összehívott el�készít� bizottság (a továbbiakban: bizottság) véleményezi. A bizottság tagjai között

kell lennie:
- a megbízónak vagy képvisel�jének;
- a közalkalmazotti tanács tagjának, ennek hiányában a közalkalmazotti képvisel�nek;
- a szakma szerint illetékes Kamara, ennek hiányában érdek-képviseleti szövetség, illet�leg egyesület képvisel�jének.
(4) A bizottság a pályázati feltételeknek megfelel� pályázó(ka)t személyesen meghallgatja. A bizottsági meghallgatásról jegyz�könyvet kell

készíteni, amely tartalmazza a bizottság tagjainak az egyes pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.
(5) A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követ� 30 napon belül kell lefolytatni, és annak eredményér�l valamennyi pályázót írásban

értesíteni kell.
(6) Amennyiben a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati eljárás során nem él kinevezési jogával, a pályázati eljárást meg kell ismételni.

 1    Beiktatta: 220/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2004. I. 1-t�l. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezetteknek 2004. III. 31-ig kell els� alkalommal vagyonnyilatkozatukat
megtenni. 
 2    Számozását módosította: 48/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 1. §. 
 3    Beiktatta: 48/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2002. III. 31-t�l. Ezt követ�en meghirdetésre kerül� pályázati eljárások tekintetében kell alkalmazni. 
 4    Megállapította: 48/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2002. III. 31-t�l. Ezt követ�en meghirdetésre kerül� pályázati eljárások tekintetében kell alkalmazni. 
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5. §1 Pályázati eljárás lefolytatásával kell betölteni:
a) a magasabb vezet�i, orvosigazgatói, ápolási igazgatói, gazdasági igazgatói,
b) az osztályvezet� f�orvosi, intézetvezet� f�gyógyszerészi, illetve intézeti f�gyógyszerészi
beosztást, ideértve a megbízás meghosszabbítását is. A bizottságnak a b) pontban felsorolt esetben a szakma szerint illetékes Kamara és az

illetékes szakmai kollégium(ok) véleményét is be kell szereznie. Ebben az esetben a pályázat lefolytatásának határideje a szakmai kollégium
véleményét követ� 30 nap.

[A Törvény 40. §-ának (1) bekezdéséhez]

6. § (1) A közalkalmazott min�sítésére - a Törvény 40. §-ának (2) bekezdésében meghatározottakon túlmen�en - a közalkalmazott erre irányuló
írásbeli kérelmére kerülhet sor.

(2) A min�sítést a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kell elkészíteni.

[A Kjt. 54. §-ának (3) bekezdéséhez]2

6/A. §2 A munkaer�-kölcsönzés szempontjából a munkáltató alapító okiratában kötelez� feladatként meghatározott tevékenysége min�sül
alaptevékenységnek.

(A Törvény 55. §-ához)

7. § (1) A teljes napi munkaid�b�l hat órát kell a munkahelyen töltenie
a) a munkahelyén legalább napi 3 órán át sugárártalomnak kitett közalkalmazottnak,
b)3 szakorvosi rendel�intézetben a szakrendelést ellátó orvosnak, a fogászati alap- és szakellátás orvosának, az iskolaorvosnak, a vizsgázott

fogásznak, továbbá a munkaképesség csökkenését véleményez� bizottságok els�- és másodfokú bizottsági orvosának,
c)3 b�r- és nemibeteg-, onkológiai, tüd�gyógyászati, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban foglalkoztatott orvosnak,
d) a csecsem�osztály kondicionált részlegében gyermekápolói munkakörben foglalkoztatottnak,
e) a gyógytornásznak, gyógymassz�rnek, ha kizárólag munkakörének megfelel� feladatot végez,
f) a betegek, ápoltak oktatását, foglalkoztatását nem órarend szerint végz� közalkalmazottnak.
(2) A teljes napi munkaid�b�l - a munkáltató rendelkezése szerint - legalább 6 órát kell a munkahelyen töltenie annak a közalkalmazottnak, aki

teljes munkaidejében
a) testnedvek, szövetek vételét és vizsgálatát végzi;
b) m�t�ben dolgozik;
c) cytosztatikus és biológiailag aktív, valamint rákkelt� (etilén-oxid, formalin, azbeszt) anyagokkal dolgozik;
d) endoszkópos vizsgálatokat végez, vagy a vizsgálat elvégzésében közrem�ködik;
e) boncolást végez, vagy a boncolásban közrem�ködik;
f) gyógyszertár infúziós laboratóriumában dolgozik.

[A Törvény 57. §-ának (3) bekezdéséhez]

8. § Oktatói, nevel�i pótszabadságra jogosult:
a) a konduktor;
b) az egészségügyi intézmény szakoktatója és az oktató kórházban oktatásban részt vev� közalkalmazott, ha oktatói tevékenységét munkaideje

felét meghaladó id�ben végzi;
c) az ápoltak, gondozottak, tanulók órarend szerinti vagy egyéni oktatását végz� közalkalmazott.

[A Törvény 59. §-ának (2) bekezdéséhez]

9. § (1) Az egészségügyi intézmény gyógyító és azzal összefügg� feladatainak folyamatos ellátása érdekében ügyeleti, készenléti szolgálat is
szervezhet�. Ügyelet, készenlét ellátására - kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik, vagy azt a betegellátáshoz kapcsolódó rendkívüli körülmény,
helyzet vagy esemény (a továbbiakban: rendkívüli helyzet) teszi szükségessé - a közalkalmazott havonta hat alkalommal kötelezhet�.

(2) Ügyeletnek min�sül, ha a közalkalmazott rendkívüli munkaid�ben - a feladatok folyamatos ellátása érdekében - ügyeleti díj ellenében, a
munkavégzés helyszínén rendelkezésre áll, és elvégzi az ügyeleti feladatokat.

(3) Abban az intézményben, szolgálatnál vagy munkakörben, ahol m�szak szervezése nem szükséges vagy nem lehetséges, de az el�re nem
tervezhet� feladatok ellátásához a közalkalmazott állandó jelenléte indokolt, ügyeletet kell szervezni.

10. § (1) Egy ügyeleti szolgálat legfeljebb a munkaid� befejezését�l a következ� munkaid� kezdetéig tarthat, és - a (2) bekezdésben
meghatározottak kivételével - nem haladhatja meg a 18 órát.

(2) Rendkívüli helyzetben, valamint a heti pihen�napon vagy munkaszüneti napon ellátott ügyelet id�tartama 24 óra lehet.
(3) Az ügyeleti szolgálat után - a (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - nem jár pihen�id�.
(4) A 18 órát elér� ügyeletet közvetlenül követ� munkaid�b�l
a) min�sített ügyelet után 6 óra pihen�id�t kell,
b) csendes ügyelet, ügyelet után 4 óra pihen�id�t lehet biztosítani.
(5) A 24 órát elér� ügyeletet közvetlenül követ� munkaid�b�l

 1    Megállapította: 48/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2002. III. 31-t�l. Ezt követ�en meghirdetésre kerül� pályázati eljárások tekintetében kell alkalmazni. 
 2    Beiktatta: 113/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2001. VII. 1-t�l. Ha az ezt megel�z�en elrendelt ügyeleti készenléti rend, munkaid�keret, munkaid�-beosztás nem felel
meg az e rendeletben foglaltaknak, azt legkés�bb 2001. XII. 1-t�l kell alkalmazni. 
 3    Megállapította: 113/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2001. VII. 1-t�l. Ha az ezt megel�z�en elrendelt ügyeleti készenléti rend, munkaid�keret, munkaid�-beosztás nem
felel meg az e rendeletben foglaltaknak, azt legkés�bb 2001. XII. 1-t�l kell alkalmazni. 
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a) min�sített ügyelet után 8 óra - illet�leg ha a közalkalmazott teljes napi munkaideje ennél rövidebb, annak megfelel� - id�tartamú pihen�id�t
kell,

b) csendes ügyelet, ügyelet után 4 óra pihen�id�t lehet biztosítani.
(6) A (4) bekezdésben és az (5) bekezdés b) pontjában meghatározottnál magasabb mérték� pihen�id�t kollektív szerz�dés állapíthat meg.
(7) Ha az ügyeleti szolgálat és az azt megszakítás nélkül követ� rendes munkaid�, majd újabb ügyelet együttesen eléri a 24 órát, az ügyeletet

közvetlenül követ�en 8 óra - illet�leg ha a közalkalmazott teljes napi munkaideje ennél rövidebb, annak megfelel� - id�tartamú pihen�id�t kell
biztosítani.

11. § Az ügyeleti és készenléti szolgálatra történ� beosztást, a tárgyhónapot megel�z� hónap 20. napjáig el kell készíteni, és azt az érintett
közalkalmazottal írásban közölni kell. Rendkívüli helyzetben az el�zetes beosztástól el lehet térni.

12. § (1) Az ügyeleti szolgálat az ügyelet alatti munkavégzés éves átlagos mértékére tekintettel:
a) csendes ügyelet,
b) ügyelet,
c) min�sített ügyelet

lehet.
(2) Csendes ügyeletnek min�sül minden olyan ügyelet, amely nem tartozik a (3), illetve (4) bekezdés szerint szabályozott esetekhez.
(3)1 Ügyeletnek min�sül:
a) a sebészeti osztályon,
b) a traumatológiai osztályon,
c) az intenzív osztályon,
d) a kora- és újszülött osztályon,
e) a toxikológiai osztályon,
f) a m�vese osztályon,
g) a szülészeti, n�gyógyászati osztályon,
h) az akut felvételt adó osztályokon, ideértve a felvételes matrix osztályt is,
i) minden olyan osztályon, ahol a fenti jelleg� feladatok ellátását kapcsoltan végzik, különösen a folyamatos diagnosztikai hátteret biztosító

osztályokon, valamint
j) az alapellátásban

teljesített ügyelet.
(4)1 Min�sített ügyeletnek kell tekinteni:
a) az anaesthesiológiai ügyeletet, továbbá
b) a traumatológiai osztályon felvételes napon,
c) az idegsebészeti és stroke osztályon felvételes napon,
d) neurotraumatológiai osztályon felvételes napon,
e) az alkohol és drog intoxikált betegek ellátására kijelölt osztályon,
f) központi intenzív osztályon

teljesített ügyeletet.
(5) Kollektív szerz�désben a (3) bekezdésben felsorolt ügyeleti szolgálatok min�sített ügyeletként is meghatározhatóak.
(6) Az ügyeleti szolgálatért járó óránkénti ügyeleti díj - mint átalánydíj - mértéke az (1) bekezdésben foglalt min�sítés szerint:
a) csendes ügyeletben
aa) hétköznap: az illetmény 1 órára es� összegének 55%-a,
ab) heti pihen�napon: az illetmény 1 órára es� összegének 60%-a,
ac) munkaszüneti napon: az illetmény 1 órára es� összegének 70%-a;
b) ügyeletben
ba) hétköznap: az illetmény 1 órára es� összegének 70%-a,
bb) heti pihen�napon: az illetmény 1 órára es� összegének 80%-a,
bc) munkaszüneti napon: az illetmény 1 órára es� összegének 90%-a,
c) min�sített ügyeletben
ca) hétköznap: az illetmény 1 órára es� összegének 110%-a,
cb) heti pihen�napon: az illetmény 1 órára es� összegének 120%-a,
cc) munkaszüneti napon: az illetmény 1 órára es� összegének 130%-a.
Kollektív szerz�dés az a)-c) pontokban meghatározott mértéknél magasabb ügyeleti díjat állapíthat meg.
(7) Ügyeleti díjra a vezet� beosztású közalkalmazott is jogosult.
12/A. §2 (1) Amennyiben az ügyelet alatti munkavégzés tartamát a munkáltatónál nem mérik, és azt kollektív szerz�dés sem határozza meg, az

egy ügyeletre es�, a Munka Törvénykönyve 119. §-ának (3)-(6) bekezdése szempontjából figyelembe vehet� tényleges munkavégzés id�tartama
a) csendes ügyeletnél:
aa) hétköznap 16 órás ügyeleti szolgálat esetén legalább 2 óra,
ab) heti pihen�napon (hétvégén), munkaszüneti napon, 24 órás ügyeleti szolgálat esetén legalább 3 óra;
b) ügyeletnél:
ba) hétköznap 16 órás ügyeleti szolgálat esetén legalább 4 óra,
bb) heti pihen�napon (hétvégén), munkaszüneti napon, 24 órás ügyeleti szolgálat esetén legalább 6 óra;
c) min�sített ügyeletnél:
ca) hétköznap 16 órás ügyeleti szolgálat esetén legalább 8 óra,
cb) heti pihen�napon (hétvégén), munkaszüneti napon, 24 órás ügyeleti szolgálat esetén legalább 12 óra.

 1    Megállapította: 113/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2001. VII. 1-t�l. Ha az ezt megel�z�en elrendelt ügyeleti készenléti rend, munkaid�keret, munkaid�-beosztás nem
felel meg az e rendeletben foglaltaknak, azt legkés�bb 2001. XII. 1-t�l kell alkalmazni. 
 2    Beiktatta: 113/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. §. Hatályos: 2001. VII. 1-t�l. Ha az ezt megel�z�en elrendelt ügyeleti készenléti rend, munkaid�keret, munkaid�-beosztás nem felel
meg az e rendeletben foglaltaknak, azt legkés�bb 2001. XII. 1-t�l kell alkalmazni. 
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(2) A tényleges munkavégzés ügyeleti id�n belüli aránya legalább csendes ügyeletnél 12,5%, ügyeletnél 25%, min�sített ügyeletnél 50%.1
(3) Sürg�sségi betegellátó osztályokon a folyamatos betegellátás m�szak szervezésével történik. Azokon a min�sített ügyeletet ellátó osztályokon,

ahol az intenzív munkavégzés miatt a feladatellátás ügyelettel megfelel�en nem biztosítható, m�szak szervezése indokolt.
12/B. §2 (1) A Munka Törvénykönyvér�l szóló 1992. évi XXII. törvény 128. § (2) bekezdése alapján nem esik korlátozás alá a rendkívüli

munkavégzés
a) az egészségügyr�l szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. fejezetében meghatározott katasztrófa-egészségügyi ellátás keretében végzett

tevékenység esetében, illetve
b) amennyiben a szervezett ügyeleti ellátásban rendkívüli, el�re nem tervezhet� akut eseti feladat olyan mérték� ellátása szükséges, amely a

rendelkezésre álló ügyeleti szolgálatot teljesít� személyekkel nem biztosítható, és ezért
ba) az ügyeletben, illetve a készenlétben részt nem vev� munkatársak berendelése is szükségessé válik, illetve
bb) az ügyeletben részt nem vev� intézetnél hatósági intézkedésre soron kívüli ügyeleti szolgálat megszervezése válik szükségessé.
(2) Az (1) bekezdés ba)-bb) pontjaiban foglalt rendkívüli munkavégzés elrendelésének szükségességét az intézményvezet� kérésére az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) f�városi és megyei intézetei utólag igazolják.
(3) Az (1) bekezdés ba) pontjában és (2) bekezdésében foglaltakat az Országos Ment�szolgálatnál több m�szakban foglalkoztatott

közalkalmazottak esetében alkalmazni kell.
13. § (1) Készenlétnek min�sül, ha a közalkalmazott rendkívüli munkaid�ben a feladatok folyamatos ellátása érdekében, külön díjazásért a

munkavégzésre készen áll, és értesítés esetén, - rövid id�n belül - a munkavégzés helyén megjelenik.
(2) Ahol további m�szak vagy ügyeleti szolgálat nem szükséges, az esetlegesen jelentkez� feladat azonban szükségessé teheti a közalkalmazott

behívását, készenlétet kell szervezni.
(3) A közalkalmazottat a készenlétet követ�en pihen�id� nem illeti meg.
(4) Ha a készenlét id�tartama alatt a közalkalmazottat a munkáltatója munkára igénybe veszi, az értesítést�l számítva a készenlét alatti

munkavégzés teljes id�tartamára, a túlmunka díjazásra vonatkozó rendelkezések szerint jár ellenérték.
14. § Ha a készenléti id� alatt teljesített munka és az azt megszakítás nélkül követ� rendes munkaid� és ügyelet összességében meghaladja a 24

órát, az ügyeletet közvetlenül követ�en 8 óra - illet�leg ha a közalkalmazott teljes napi munkaideje ennél rövidebb, annak megfelel� - id�tartamú
pihen�id�t kell biztosítani.

[A Törvény 61. §-ának (3) bekezdéséhez]3

14/A. §3 Ha a közalkalmazott az Országos Képzési Jegyzékben szerepl� emelt szint� szakképesítéssel rendelkezik, besorolásakor, valamint a
második és további szakképesítés figyelembevételekor a fels�fokú szakképesítésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

[A Törvény 66. §-ának (7) bekezdéséhez és 70. §-ának (3) bekezdéséhez]

15. § (1)4
(2) A vezet�i pótlék mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

[A Törvény 75. §-ának (1) bekezdéséhez]

16. § (1) A közalkalmazottat a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint munkahelyi pótlék (a továbbiakban: pótlék) illeti meg.
(2)5 A járóbeteg- és fekv�beteg-szakellátást nyújtó intézetben - ideértve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos központjait

és országos intézeteit, valamint az Országos Vérellátó Szolgálatot - a pótlék mértéke
a)6 a pótlékalap 150%-a:
- aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon dolgozó orvos, szakasszisztens, ápoló,
- traumatológiai osztályon három m�szakos munkahelyen foglalkoztatott ápoló,
- m�t�ben foglalkoztatott m�t�s szakasszisztens;
b)6 a pótlékalap 120%-a:
- röntgenben dolgozó orvos, asszisztens,
- röntgengép-javító m�szerész,
- diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végz� orvos, egyéb egyetemi vagy f�iskolai végzettséggel rendelkez� munkatárs,

továbbá asszisztens,
- traumatológiai osztályon foglalkoztatott valamennyi orvos,
- boncolást végz� orvos, boncmester, boncsegéd,
- vér és vérkészítmény el�állítását végz� orvos, egyéb egyetemi vagy f�iskolai végzettséggel rendelkez� munkatárs, továbbá asszisztens,
- fert�z� beteget ellátó, valamint pulmonológiai gondozóban foglalkoztatott orvos és egészségügyi szakdolgozó,
- pszichiátriai osztályon dolgozó orvos, ápoló, valamint
- m�szakbeosztástól függetlenül, a három m�szakos munkahelyen ápolási tevékenységet végz�,
- az Országos Ment�szolgálat kivonuló állománya,
- szülészeti osztályon foglalkoztatott szülészn�,
- m�t�ssegéd,

 1    Helyesbítette: Magyar Közlöny 2001/81. 
 2    Beiktatta: 113/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. §. Hatályos: 2001. VII. 1-t�l. Ha az ezt megel�z�en elrendelt ügyeleti készenléti rend, munkaid�keret, munkaid�-beosztás nem felel
meg az e rendeletben foglaltaknak, azt legkés�bb 2001. XII. 1-t�l kell alkalmazni. 
 3    Beiktatta: 220/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2004. I. 1-t�l. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezetteknek 2004. III. 31-ig kell els� alkalommal vagyonnyilatkozatukat
megtenni. 
 4    Hatályon kívül helyezte: 173/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2. § c). Hatálytalan: 2002. IX. 1-t�l. 
 5    Megállapította: 217/2001. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2001. XI. 23-tól. 2001. október 1-jét�l kell alkalmazni. 
 6    Megállapította: 302/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2002. I. 1-t�l. 
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- mosodában, teljes munkaid�ben a szennyes ruhák átvételét végz�;
c) a pótlékalap legalább 36%-a:
- valamennyi asszisztensi és szakasszisztensi képesítéssel rendelkez� (szak)asszisztensi

munkakörben dolgozó esetében.
(3) Kollektív szerz�dés a (2) bekezdésben meghatározottnál magasabb mérték� pótlékot állapíthat meg.
(4) Kollektív szerz�dés a (2) bekezdésben foglalt munkakörökön túlmen�en is megállapíthat munkahelyi pótlékot a pótlékalap 25-100%-a közötti

mértékben.
(5) A (2) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.
(6) A kollektív szerz�dés - a (3)-(4) bekezdés alapján - a (2) bekezdésben rögzített mértéken felül csak akkor állapíthat meg munkahelyi pótlékot,

ha ahhoz a munkáltató költségvetése fedezetet biztosít.

[A Törvény 84. §-ának (2) bekezdéséhez]

17. § A Törvény hatálybalépése el�tt jogszabály alapján megállapított 50%-os mérték� m�szakpótlék a közalkalmazottat továbbra is megilleti.
18. § Túlmunkának csak a teljes munkaid�t meghaladó id� min�sül, akkor is, ha a dolgozó munkahelyen kötelez�en töltend� ideje ennél

kevesebb.
19. § Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba, egyidej�leg hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban történ� végrehajtásáról szóló 113/1992. (VII. 14.) Korm. rendelet, az azt
módosító 237/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, a 17/1998. (I. 30.) Korm. rendelet és a 24/2000. (III. 8.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként m�köd� kutató- és kutatást kiegészít� intézeteknél és kutatókat
foglalkoztató egyes intézményeknél történ� végrehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 20. §-ának (2) bekezdése.

1. számú melléklet a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez1

2. számú melléklet a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Vezet�i pótlékok

Magasabb vezet�i pótlék (200-300%)

Az országos feladatot ellátó, országos és állami intézetek magasabb vezet�inek pótléka:

1. gyógyító-megel�z� ellátást biztosító intézetben a pótlékalap 300%-a

2. gyógyító-megel�z� ellátást közvetlenül nem biztosító intézetekben a pótlékalap 200%-a

Az önkormányzatok által fenntartott intézetek magasabb vezet�inek pótléka:

1. gyógyító-megel�z� fekv�beteg-ellátást biztosító intézményben a pótlékalap 250%-a

2. az ágazati feladatok ellátásában részt vev� egyéb egészségügyi intézményben (szolgálatnál) a pótlékalap 200%-a

Vezet� pótlék (100-200%)

Az országos feladatot ellátó, országos és állami intézetekben, az önkormányzatok által fenntartott gyógyító-megel�z� fekv�beteg-ellátást biztosító
intézményekben:

1. a magasabb vezet� helyettese(i) (ideértve a nem önálló járóbeteg-ellátó intézetek vezet�it is) és az önállóan gazdálkodó
intézmény gazdasági vezet�je esetében a pótlékalap

150%-a

2. szervezeti egységek, részlegek vezet�i, egyéb vezet�i esetében a pótlékalap 100%-a

3. a gyógyító-megel�z� ellátást közvetlenül nem nyújtó intézetekben, az ágazati feladatok ellátásában részt vev� egyéb
egészségügyi intézményben (szolgálatnál) a pótlékalap

100%-a

 1    Hatályon kívül helyezte: 173/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2. § c). Hatálytalan: 2002. IX. 1-t�l. 


