IKT/5-2428/2022.

8/2022. (IX. 27.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás
a Szegedi Tudományegyetemen oktató, tudományos kutató, tanár
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló alapbérének megállapításáról
A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend
Első rész I. fejezet 13. pontja alapján a következő utasítást adjuk ki:
1. Személyi hatály
1. § Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
alapján oktató, tudományos kutató, tanár (a továbbiakban: munkavállaló) munkakörben
foglalkoztatott személyre, valamint felettük munkáltatói jogkört gyakorló vezetőre.
2. Bérmegállapítás
2. § (1) 2022. év január hó 01. napjától a munkavállaló – 11/2021. (XII. 23.) sz. rektori-kancellári
együttes utasítás alapján összevont – alapbére legalább a jelen utasítás 1. számú mellékletében
meghatározott összeget el kell, hogy érje.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően egyetemi kereteken belül megvalósuló külső megbízás,
megrendelés, pályázat teljesítése érdekében foglalkoztatott munkavállaló esetén – a szakmai
vezető/dékán javaslata alapján – a munkáltatói jogkör gyakorló nem köteles az alapbért az 1. számú
mellékletben meghatározott mértékben megállapítani.
(3) A JIHF Munkaügyi és Személyi Juttatások Iroda (a továbbiakban: MSZI) részére megküldésre
kerülő intézkedés nyomtatványon a munkavállaló alapbérének összegét a munkáltatói jogkör
gyakorló köteles minden esetben meghatározni, amely két módon történhet:
a) hivatkozással jelen utasítás 1. számú mellékletére,
b) konkrét összeg meghatározásával.
3. Záró rendelkezések
3. § (1) Jelen utasítás 2022. év október hó 01. napján lép hatályba.
(2) Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szegedi Tudományegyetemen
oktató, tudományos kutató, tanár munkakörben foglalkoztatott munkavállaló alapbérének
megállapításáról szóló 1/2022. (I. 17.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás.
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1. számú melléklet

Munkaköri csoport

oktató

tudományos kutató

tanár

Munkakör
tanársegéd
adjunktus
főiskolai docens
egyetemi docens
főiskolai tanár
egyetemi tanár
mesteroktató
tudományos segédmunkatárs
tudományos munkatárs
tudományos főmunkatárs
tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor
kollégiumi nevelőtanár
mestertanár
művésztanár
nyelvtanár
anyanyelvi lektor (nyelvtanár)
testnevelő tanár
mérnöktanár (MSc)
mérnöktanár (BSc)
szakmai tanár (MA/MSc)
szakmai tanár (BA/BSc)

minimum Ft / hó
380 000
460 000
500 000
560 000
600 000
800 000
420 000
380 000
460 000
560 000
800 000
380 000
380 000
380 000
450 000
380 000
380 000
380 000
360 000
380 000
360 000

