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H
jogalkotók meghatározása szerint cél−

juk az intézmények folyamatos mû−

ködésének segítése, és a betegek pi−

hent egészségügyi dolgozók szolgáltatásá−

hoz való jogainak teljesítése, a rugalmasabb

munkaszervezést lehetõvé tevõ ügyeleti

szabályozás megalkotása, továbbá az ágazati

szolgáltatók mozgásterének szélesítése.

VÁLTOZIK AZ ÜGYELETI IDÕ
A módosítás megfogalmazása szerint egész−

ségügyi dolgozónak tekintendõ minden ter−

mészetes személy, aki egészségügyi tevé−

kenység végzésére jogosító szakképesítéssel

rendelkezik. Továbbá az is, akinek ugyan

nincs ilyen képesítése (vagy nem az általa

gyakorolni kívánt szakma képesítésével ren−

delkezik), viszont a közös feladatok teljesí−

tésében, egy megfelelõ szakképesítéssel

rendelkezõ egyén munkájában mûködik

közre. Egészségügyi tevékenységnek minõ−

sül minden olyan munka, amely a szolgálta−

tás része, és mûvelését szakképesítéshez

kötik. A jogszabálytervezet ügyeleti feladat−

nak tekinti az alaptörvényben meghatáro−

zott ügyeleti munkát. Ezek szerint ügyeleti

ellátásnak minõsül: az ügyelet alatt végzett

tényleges egészségügyi tevékenység, vala−

mint a tényleges egészségügyi tevékenység

végzése nélküli rendelkezésre állás, a szol−

gáltató által elõírt helyen és idõben. Az

ügyeleti ellátás munkaviszony és közalkal−

mazotti jogviszony keretében egyaránt

nyújtható. A módosítás szerint változik az

ügyeleti idõ mértéke. Egy naptári héten az

ügyelet nem haladhatja meg (hathavi átlag−

ban számolva) a hatvan órát, mégpedig úgy,

hogy az ügyeletet nyújtó dolgozó napi ösz−

szes egészségügyi munkája nem több mint

tizenkét óra. Ezt az idõtartamot akkor sem

lehet túllépni, ha a dolgozó többfajta jogvi−

szonyban vagy több munkahelyen teljesít

szolgálatot. A tizenkét órás idõintervallum−

ba az ügyeleti tevékenységnek csupán a

tényleges munkával végzett szegmense szá−

mít. Azok az intézmények, amelyeket külön

jogszabály nem kötelez a folyamatos mûkö−

désre, mûszakok, illetve egészségügyi és ké−

szenléti ügyelet szervezésével is teljesíthe−

tik az ellátást. Az alkalmazottak az ügyele−

tet rendes munkaidejükben, vagy a munkál−

tató által elrendelt többletmunka kereté−

ben teljesíthetik. Normál munkaidõ kereté−

ben ügyelet a munkáltató által akkor ren−

delhetõ el, ha errõl dolgozójával írásban elõ−

re megállapodik. Ha az alkalmazott jogvi−

szonya kizárólag az ügyeleti munka ellátásá−

ra szól, az ügyeleti feladatokat kizárólag ké−

szenléti jellegû munkakörben végezheti. Bi−

zonyos mentési feladatok elvégzését az

ilyen munkakörben dolgozó is elláthatja.

Készenlét havonta maximum tízszer rendel−

hetõ el. Annak havi mértékét a munkaidõ−

keret (amennyiben van) átlagának megfele−

lõen kell meghatározni.

KÖTELEZÕ MUNKAIDÕKERET
A napi huszonnégy órás szolgáltatást nyújtó

intézményeknél az alkalmazottaknak hat−

havi, más szolgáltatóknál négyhavi munka−

idõkeret állapítható meg. Az alkalmazottak a

heti negyvenórás munkaidõkereten felül

naptári évente maximum négyszáztizenhat

óra ügyeletre kötelezhetõk. Mégpedig oly

módon, hogy a rendkívüli munkavégzés és az

elrendelt ügyelet tartama összesen nem ha−

ladhatja meg a négyszáztizenhat órát évente.

A heti munkaidõ (néhány kivételtõl eltekint−

ve) nem haladhatja meg (a munkaidõkeret

átlagát számítva) a negyvennyolc órát. Ennek

terhére rendelhetõ el a normál munkaidõn

túli rendkívüli munka, illetve az ügyelet. A

foglalkoztatójával kötött külön írásbeli meg−

állapodás alapján az alkalmazott többletmun−

kát is vállalhat, amelynek mértéke nem lehet

több – a munkaidõkeret átlagát alapul véve –,

Változó ügyeleti szabályok
A 2003−as egészségügyi tevékenység végzésérõl szóló törvény módosítását 

az egészségügyi tárca (és a társminisztériumok) szakemberei elkészítették, 

és vitára a parlament elé bocsátották. Változnak az ügyeleti és készenléti 

szolgáltatás szabályai, továbbá meghatározzák az egészségügyi dolgozók számára

kötelezõen elõírt pihenési idõ mértékét is.
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a heti tizenkét óránál. Ha ezt a megállapo−

dást kifejezetten az ügyeleti munka ellátásá−

ra kötötték, akkor a maximum heti 24 óránál.

Az egészségügyi dolgozó munkáltatója által

többletmunka vállalására nem kényszeríthe−

tõ, érdekérvényesítési jogai nem csorbítha−

tók. A többletmunkát vállalni nem akarók/tu−

dók hátrányos megkülönböztetése tilos. Az

alkalmazott egészségügyi dolgozó napi mun−

kaideje nem lehet több tizenkét óránál.

Amennyiben ügyeletet vállal, ennek a duplá−

ja, viszont ebbõl legalább tizenkét órának

kell lennie az ügyeleti idõnek. Az egészség−

ügyi munka befejezése és a másnapi tevé−

kenység elkezdése között legalább tizenegy

órás pihenõidõnek kell eltelnie. Ami a hu−

szonnégy órában szolgáltató intézményeknél

szükség szerint minimum nyolc óra megsza−

kítatlan pihenõidõre csökkenthetõ. A pihe−

nõidõt közvetlenül az ügyelet befejezése

után kell megkezdeni. Amennyiben a mun−

kavállaló munkaköri feladatként a munkaide−

jének legalább a felét ügyeletben tölti, akkor

hat munkában töltött nap után legalább egy

pihenõnapnak kell kötelezõen következnie.

Az ügyeletért és a készenléti ellátásért a

dolgozókat ügyeleti/készenléti díj illeti

meg. Annak mértékét a kollektív szerzõdés−

ben, vagy a felek között kötött külön megál−

lapodásban rögzítik. Az ügyeleti díj nem le−

het kevesebb hétköznaponként a személyi

alapbér/illetmény egy órára számított össze−

gének a hetven százalékánál. Heti pihenõ−

napon ez 80 százalék, munkaszüneti napo−

kon pedig 90 százalék. A készenléti díj a ké−

szenlét minden megkezdett órája után mi−

nimálisan az alapbér/illetmény 25 százaléka.

A készenléti munkavégzés idõtartamát az

alkalmazott értesítésének idõpontjától kell

számítani. Amennyiben az egészségügyi

dolgozó felsõfokú szakirányú képzésen vesz

részt, és az õt foglalkoztató munkahelyen

nincs lehetõsége a szakmai gyakorlat elvég−

zésére, jogában áll a szakképzés megszerzé−

séhez szükséges idõtartamra más egészség−

ügyi szolgáltatónál végezni a tevékenységét.

Ennek lefolytatásáról a két érintett intéz−

ménynek és az egészségügyi dolgozónak

kell megállapodnia. A szakmai gyakorlat

megszerzésének idõtartama naptári éven−

ként nem haladhatja meg a kétszáz napot. A

módosító indítvány felhatalmazza a kor−

mányt, hogy az alkalmazásban lévõ egész−

ségügyi dolgozó pótszabadságát, munkahe−

lyen töltendõ idejét, illetve bérpótlékaikat,

a Munka Törvénykönyvében foglalt általá−

nos szabályoktól eltérõen, a munkavállalók−

ra nézve kedvezõbben határozza meg.

RENDSZERSZERÛ SZERVEZÉS
A törvénytervezet általános indoklásában a

jogalkotók felhívják a figyelmet az ágazatban

sürgetõvé vált ügyeleti

szabályozásváltozásra.

Megfogalmazói kijelen−

tik: „A javaslat célja az

uniós joganyaggal harmo−

nizált, egyszerre jogszerû

és rugalmas szabályozás

megalkotása azzal, hogy

az egészségügyi ágazat−

ban az ellátórendszer mû−

ködõképessége fenntart−

ható maradjon. A javaslat

értelmében az ügyelet

teljes idõtartama (tehát

az ügyelet alatt teljesített

munkavégzés mellett ma−

gának az ügyeletnek, azaz

a rendelkezésre állásnak

az idõtartama is) munka−

idõnek minõsül. Többek

között ez teremti meg az

összhangot a magyar jog

és az európai bírósági íté−

letek között”. Javasolják

továbbá a Munka Tör−

vénykönyvének felhatal−

mazása alapján, az egész−

ségügyi ügyelet fogalmá−

nak bevezetését, amely

az ágazatban végzett

ügyeleti feladatok mun−

kaviszony, illetve közal−

kalmazotti jogviszony

alapján történõ ellátását

jelenti. 

Megfontolandónak tart−

ják az intézmények szá−

mára az egészségügyi

ügyelet rendszerszerû

szervezését. A huszon−

négy órás ellátásra kötele−

zett intézményekben cél−

szerû volna a mûszakszer−

vezés, amelyben a korábbi

„csendes” ügyeletet ké−

szenlétre lehetne felcse−

rélni. 

Az Európai Bíróság dön−

tése szerint a készenlét –

amikor a dolgozó nem

munkahelyén tartózko−

dik, csak attól elérhetõ tá−

volságon belül – nem mi−

nõsül munkaidõnek. Az

csak akkortól számít, ami−

kor a dolgozót munkálta−

tója berendeli intézmé−

nyébe a munkavégzésre.

Ennek idõtartamát kell a

heti munkaidõkeretbe

beleszámítani.

L. I.

Bezirksklinikum 
Deggendorf-Mainkofen

für Psychiatrie, Psychotherapie, 
Forensische Psychiatrie Neurologie und 

Neurologische Frührehabilitation

Für die Neurologische Klinik
(56 Betten, Intensivstation, zertifizierte STROKE-UNIT,
breitgefächerte Ermächtigungsambulanz u.a. für Botu-

linumtoxin-Therapie) suchen wir eine/n

Assistenzärztin/Assistenzarzt
mit Interesse an einer Weiterbildung zur/zum

Fachärztin/Facharzt für Neurologie. Für den psychiatrischen
Teil besteht ein Rotationssystem mit der Psychiatrischen

Klinik. Der ärztliche Bereitschaftsdienst wird interdiszi-
plinär mit der Klinik für Neurologische Rehabilitation (36

Betten Frührehabilitation der Phase B) sichergestellt. Der
Chefarzt der Neurologischen Klinik verfügt über die volle

Weiterbildungsermächtigung im Fachgebiet Neurologie
sowie die Ausbildungsermächtigung der DGKN und

DEGUM für EMG, EEG, Evozierte Potentiale und Neurolo-
gische Ultraschalldiagnostik.

Wir bieten:
• Geregelte Arbeitszeiten mit automatisierter Zeiterfassung

• Sehr gutes Betriebsklima
• Gezielte Förderung der individuellen Fort- und 

Weiterbildung
• Möglichkeiten für Nebentätigkeiten im Rahmen von

Gutachtenerstellung und Unterricht an unserer 
Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege

• POOL-Beteiligung

Das Bezirksklinikum Mainkofen (1.350 Mitarbeiter) liegt in
einem landschaftlich reizvollen Parkgelände bei 

Deggendorf/Donau im Herzen von Niederbayern. Die 
unmittelbare Nähe zum Nationalpark Bayerischer Wald zum

benachbarten Österreich und der Tschechischen 
Republik bietet ganzjährig einen hohen Freizeit- und 

Erholungswert. Alle Schulen befinden sich am Ort 
(FH-Standort). Direkter Autobahnanschluss 

BAB München/Deggendorf und Nürnberg/Passau ist vorhanden.

Fachliche Auskünfte erteilt CA Prof. Dr. med. Erwin Kunesch
(Tel.: 0049 9931/87249).

Weitere ausführliche Informationen über unser 
Leistungsspektrum finden Sie auf unserer Hompage:

www.mainkofen.de (siehe Qualitätsbericht).

Die Bezahlung erfolgt nach dem TV-Ärzte/VKA mit allen
sozialen Leistungen des öffentlichen Dienstes 

(Betriebsrente).
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Bezirksklinikum Mainkofen
Neurologische Klinik

z.Hd. Herrn CA Prof. Dr. E. Kunesch
Mainkofen C 3 

D-94469, Deggendorf
E-Mail: 

e.kunesch@mainkofen.de
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