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Tisztelt Főigazgató Asszony!
Tisztelt Főigazgató Úr!
Tisztelt Elnök Úr!

Mint ahogyan arról 2021. december 29-én tájékoztattam Önöket a Hivatalos Értesítő 65.
számában megjelent az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi
szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól szóló
1/2021. (XII.29.) OKFŐ utasítás (a továbbiakban: Utasítás).
Ez alapján az illetményen felül járó díjak és juttatások tekintetében 2022. január 1-jétől az
Utasításban foglaltak szerint kell eljárni, azaz









az ügyeleti díj,
a készenléti díj,
az önként vállalt többletmunkavégzés díjazása,
a képesítési pótlék,
a vezetői juttatás,
a műszakpótlék,
a helyettesítési díj, és
a kirendelés díjazása

az Utasításban rögzített feltételekkel és mértékben állapítható meg a dolgozók részére.
A korábban egyes illetményen felüli díjakra, juttatásokra vonatkozó engedélyek fentiek alapján
2021. december 31-ével érvényüket veszítették, azzal a kiegészítéssel, hogy a fix díj, valamint
a szakterületi pótlék és a szakterületi támogatás – a forrás rendelkezésre állása esetén – a
korábban megadott engedélyben foglalt időpontig biztosítható a dolgozók részére. Azon
engedélyek esetében, amelyek konkrét határidőt nem tartalmaztak, a korábbi utasítás
rendelkezéseiből fakadóan a kérelmek 2022. február 28-ig kerültek engedélyezésre.
Amennyiben ezen időpontig új kérelem kerül benyújtásra és elbírálásra, úgy a korábbi kérelem
alapján biztosított juttatás az új kérelem alapján kiadott engedélyezési időpontig, elutasítás
esetén pedig 2022. február 28-ig nyújtható.
A korábban eseti illetménykiegészítés jogcímen megítélt juttatás 2022. január 1. napjától
kizárólag az Utasításban foglaltak szerinti engedély alapján folyósítható.
Az egyes juttatások kizárólag előremutató dátummal kérelmezhetők, oly módon, hogy a
megjelölt időpontot megelőzően legalább 15 nappal szükséges a kérelmet az OKFŐ részére
eljuttatni. Tekintettel az Utasítás megjelenési dátumára és jelen levél kiküldésének időpontjára
a január hónapban benyújtott kérelmek esetén 2022. január 1-jei kezdőnapra is irányulhat a
kérelem, illetve a február 1-jei kezdőnap esetén sem szükséges a 15 napos határidőt tartani.

Az érintett juttatások igénybevételéhez szükséges formanyomtatványokat jelen levelem
mellékleteként küldöm, kérem, hogy azok alkalmazásával szíveskedjenek az intézményi
igényeket benyújtani. Az irányító és az irányított intézményre vonatkozó kérelmek a fix díj és
a szakterületi támogatás esetén külön munkalapon található, azok kitöltése intézményenként
szükséges.
A kérelmeket kérem, hogy aláírtan és excel formátumban is szíveskedjenek megküldeni a
humanjogtitk@okfo.gov.hu e-mail címre.
A klinikai központok tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C.
törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint szükséges eljárni, kérem tisztelt Elnök Urakat, hogy az ehhez szükséges
intézkedéseket megtenni szíveskedjenek.
Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a kifizetett juttatások kapcsán szükséges összesítés
formai és tartalmi követelményei is meghatározásra kerülnek a közeljövőben, emellett pedig
az ügyeletek beosztásával, az ügyelet utáni pihenőidővel kapcsolatban is készítünk egy
tájékoztató anyagot az egységes gyakorlat kialakítása érdekében.
Együttműködésüket előre is köszönöm.
Budapest, 2022. január 6.
Tisztelettel:
Jenei Zoltán
s.k.
országos kórház-főigazgató
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