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A Kormány 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelete
egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: 1990. évi C. törvény) alkalmazásában az 1990. évi
C. törvény 52. § 53. pontjában foglaltakon túl közszolgálati kötelezettségen az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti egészségügyi szolgálati jogviszony (a továbbiakban:
egészségügyi szolgálati jogviszony) keretében végzett tevékenységet is érteni kell.
2. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 19. §
(3) bekezdésében foglaltak alkalmazásakor a közalkalmazotti jogviszonyon az egészségügyi szolgálati jogviszonyt is
érteni kell.
(2) Az Ebtv. 27. § (5) és (7) bekezdésében foglaltak alkalmazásakor az ott felsorolt jogviszonyokon túl az egészségügyi
szolgálati jogviszonyt is érteni kell.

3. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 116/A. § (6) bekezdésében foglaltakat
a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell alkalmazni.
(2) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről szóló kormányrendeletben foglalt támogatás folyósításának
a feltétele a képzésben részt vevő személyt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató és az egészségügyi felsőoktatási
intézmény által havonta az egészségügyi államigazgatási szerv részére elektronikus úton történő tájékoztatás
a képzésben részt vevő személynek az Eütv. 116/A. § (5) bekezdés d) pontja szerinti adatairól.
(3) Az Eütv. 116/A. § (7) bekezdésében foglaltakat a (4) bekezdésben foglaltak szerint kell alkalmazni.
(4) Az Eütv. 116/A. §
a)
(5) bekezdés a) pontjában foglalt adatok közül a természetes személyazonosító adatokban bekövetkezett
változást a jelölt,
b)
(5) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást a felsőoktatási intézmény és
c)
(5) bekezdés e) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást a képzésben részt vevő személyt
foglalkoztató egészségügyi szolgáltató
a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szerv
részére.
(5) Az Eütv. 116/A. § (7b) bekezdésében foglaltakat a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell alkalmazni.
(6) Az Eütv. 116/A. § (7) bekezdés c) pontja szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás
közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt
tőle a képzésben részt vevő személyt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató kéri – az Eütv. 116/A. § (7) bekezdése
szerinti határidőben értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet.

4. §		
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:
Eütev.) 7. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásakor az ott felsorolt jogviszonyokon túl az egészségügyi szolgálati
jogviszonyt is érteni kell.
5. §

(1) Az Eütev. 11/A. § (2) bekezdésében foglaltakat az Eszjtv. 8. §-ában foglaltakra figyelemmel kell alkalmazni.
(2) Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt az Eütev. 11/A. §
(3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az Eszjtv. 8. § (8) és (9) bekezdése alapján, az e rendeletben foglaltak
figyelembevételével kell fizetési fokozatba sorolni.
(3) Az Eütev. 11/A. § (4), (6) és (6a) bekezdésében foglaltaktól eltérően az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi
szolgálati jogviszonyban álló személy havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 1. mellékletében
meghatározott összeg.
(4) Az Eütev. 11/A. § (7) bekezdésében foglaltaktól eltérően az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi
dolgozó átsorolására, az osztályba soroláshoz szükséges szakmai követelményekre, a jogviszonyban töltött idő
számítására, az illetményre, valamint az átsorolással kapcsolatos eljárási szabályokra az Eszjtv.-ben és a Kormány
által rendeletben megállapított szabályokat kell alkalmazni.
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6. §
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(1) Az Eütev. 11/B. § (1) bekezdésében foglaltakat a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell alkalmazni.
(2) A rezidens az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzése ideje alatt az elsődleges képzőhelyével egészségügyi
szolgálati jogviszonyban, a nem az Eszjtv. hatálya alá tartozó képzőhely esetében munkaviszonyban áll.
(3) Az Eütev. 11/B. § (6) bekezdésében foglaltakat a (4) bekezdésben foglaltak szerint kell alkalmazni.
(4) Ügyeleti feladatokat a rezidens az Eütev. 12/D. § (2) bekezdése szerinti beosztás alapján is csak a képzési tervben
foglaltakkal összhangban láthat el.

7. §		
Az Eütev. 14/E. § (3) bekezdésének alkalmazásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) 57. § (3) bekezdése szerinti pótszabadságra jogosító munkakört betöltő személyeken az Eszjtv.
6. § (4)–(7) bekezdésében meghatározott pótszabadságra jogosító munkakört betöltő személyeket kell érteni.
8. §		
Az Eütev. 16/A. § c) pontja szerinti munkáltatón az Eszjtv. szerinti munkáltatót is érteni kell.
9. §		
Az 5–8. §-ban foglaltakon túlmenően ahol az Eütev.
a)
közalkalmazottat említ, azon egészségügyi szolgálati jogviszonyban állót,
b)
jubileumi jutalmat említ, azon szolgálati elismerést,
c)
Kjt.-t említ, azon az Eszjtv.-t
is érteni kell.
10. §		
Az Eütev.
a)
11/A. § (9) bekezdését,
b)
11/B. § (2), (3), (5) és (7) bekezdését,
c)
13. § (2) bekezdését,
d)
14/D. §-át,
e)
15/D. §-át,
f)
19/B. §-át
nem kell alkalmazni.
11. §		
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.)
alkalmazásában a Vnytv. 2. § a) pontjában foglaltakon túl közszolgálatban álló személyen az egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személyt is érteni kell.
12. §		
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről
szóló 2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi LXXV. törvény) alkalmazásában a 2011. évi LXXV. törvény
1. § 7a. pontjában foglaltakon túl közszférában dolgozón az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt is
érteni kell.
13. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 51. § (2) bekezdésének, 65. § (2) bekezdésének és 65. § (3) bekezdés a) pontjának alkalmazásában
a közalkalmazotti jogviszonyban betölthető munkakörön az egészségügyi szolgálati jogviszonyban betölthető
munkakört is érteni kell.
14. §

(1) Az Eszjtv. 1. § (1) bekezdésében foglaltakat a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell alkalmazni.
(2) Az Eszjtv. hatálya – ide nem értve a munkavállalói résztulajdont – az állami és az önkormányzati fenntartású
egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi
szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személy) jogállására terjed ki.
(3) Az Eszjtv. 1. § (4) bekezdését a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(4) Az Eszjtv. 1. § (4) bekezdése szerinti tevékenységet a kormányzati igazgatási szervként működő egészségügyi
szolgáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban is lehet végezni.

15. §		
Az Eszjtv. 7. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat az egészségügyi szakdolgozókra is alkalmazni kell.
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16. §
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(1) Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdésében foglaltakat a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell alkalmazni.
(2) Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében
meghatározott munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint
nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező
egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetménye el kell hogy érje az Eszjtv. 1. mellékletében
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatához meghatározott összeget, és nem
haladhatja meg a Kormány rendeletében meghatározott összeget, ennek hiányában a fizetési fokozathoz az Eszjtv.
1. mellékletében meghatározott összeg százhúsz százalékát. Az egészségügyi szolgáltató vezetőjének illetménye
el kell hogy érje az Eszjtv. 1. melléklete szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeget, és nem
haladhatja meg a Kormány rendeletében meghatározott összeget, ennek hiányában az Eszjtv. 1. melléklete szerinti
legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeg százhúsz százalékát.
(3) Az Eszjtv. 8. § (6) bekezdésében foglaltakon túl az egészségügyi szakdolgozó alapilletményen felül járó munkáltatói
döntésen alapuló juttatásra is jogosult.
(4) Az Eszjtv. 8. § (8) bekezdésében foglaltakon túl az egészségügyi szakdolgozók esetében a munkakör betöltéséhez
szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget is figyelembe kell venni a fizetési fokozatba történő besorolásnál.
(5) Az Eszjtv. 8. § (9) bekezdésében foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a)
a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában
betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b)
az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
c)
a hadkötelezettség alapján teljesített sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak
az időtartamát,
d)
az Eszjtv. 8. § (9) bekezdés h) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási
jogviszonyban eltöltött időt, valamint
e)
a PhD fokozat megszerzése esetén a doktori képzésben töltött időt,
ha ezen időtartamok korábban nem kerültek beszámításra a közalkalmazotti jogviszonyba.
(6) Az Eszjtv. 8. § (10) bekezdésében foglaltaktól eltérően az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi
dolgozó az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján az Eszjtv. 1. melléklete, valamint az egyes
egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. melléklete
szerint eggyel magasabb fizetési fokozatba lép a várakozási idő elteltét követő hónap első napjától.

17. §		
Az Eszjtv. 14. §-ában és 2. mellékletében foglaltak alkalmazásakor az alapnyilvántartáson a személyi nyilvántartást
kell érteni.
18. §

(1) Az Eszjtv. 19. § (16) bekezdésében foglaltakon érteni kell azt is, hogy az egészségügyi szakdolgozó illetménye
a jogviszonyváltásra tekintettel nem csökkenhet a 2020. december 31-ei illetményéhez képest.
(2) Az Eszjtv. 19. § (18) bekezdésében foglaltak esetén az Eszjtv. 4. § (6) bekezdése helyett az Eszjtv. 4. § (5) bekezdését
nem kell alkalmazni.

19. §

(1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyt is érteni kell
1.
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés
a) pontjában és (6) bekezdésében,
2.
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 5. §-ában és 87. § 9. pontjában,
3.
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (2) bekezdésében,
4.
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdésében és 66. § a) pontjában,
5.
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 4. pont e) alpontjában,
6.
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény 4. § (2) bekezdés o) pontjában,
7.
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) bekezdésében,
8.
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés
x) pontjában,
9.
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § d) pontjában,
10.
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 29. § (1) bekezdésében,
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11.

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 3. §
(1) bekezdés a) pontjában,
12.
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: 2004. évi CXXIII. törvény) 1. § (2) bekezdés
3. és 6. pontjában,
13.
az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 21. § (2) bekezdésében,
14.
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 23. pontjában,
15.
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 56. § (1) bekezdésében,
16.
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdésében,
17.
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/F. § (1), (3), (7) és
(8) bekezdésében,
18.
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 37. § (4) és (5) bekezdésében,
19.
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében, 80. § (2) bekezdés e) pontjában, 91. § (2) bekezdés b) pontjában,
95. §-ában, 57. alcím címében, 96. § c) pontjában, 96. § záró szövegrészében, 280. § (1) bekezdés
f ) pontjában, 283. §-ában, 288/E. § (4) bekezdés e) pontjában, 289/H. § d) pont dc) alpontjában, 334. §
(3) bekezdésében és 340. § 3. pontjában,
20.
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) bekezdés g) pontjában,
21.
a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 7. § (1) bekezdés 12. pontjában,
22.
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 7. § (1) bekezdés
12. pontjában,
23.
a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 34. § 12. pont b) alpontjában
foglaltak alkalmazásakor az ott felsorolt jogviszonyokon túl.
(2) Az Eszjtv.-t is érteni kell
a)
az Mvt. 5. §-ában,
b)
a 2004. évi CXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés 7. és 8. pontjában,
c)
az Áht. 11/F. § (1) bekezdésében
foglaltak alkalmazásakor az ott felsorolt törvényeken túl.
20. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–19. § 2021. március 1-jén lép hatályba.

21. §		
Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá a szociális
intézményként működő egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott személy (2) bekezdés szerinti jogviszonya azzal,
hogy az érintett foglalkoztatott vonatkozásában nem alkalmazható az Eszjtv. 1. § (4) bekezdése, valamint a (7) és
a (8) bekezdés.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelete
egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal és az Országos Kórházi Főigazgatóság létrejöttével
összefüggő kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 8. alcím, 9. alcím és a 12. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében,
a 9. alcím és az 1. melléklet, valamint a 16. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 15. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 16. alcím tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 17. § (1) bekezdés h) pont hb) és
he) alpontjában, valamint i), j), k) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont
1.120. alpontjában az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az „Országos Kórházi Főigazgatóság”
szöveg lép.

2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
3. melléklet 23. pontjában az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az „Országos Kórházi
Főigazgatóság” szöveg lép.

3. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
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1. § (2) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában, (5) bekezdés a) pontjában az „Állami Egészségügyi
Ellátó Központot” szövegrész helyébe az „Országos Kórházi Főigazgatóságot” szöveg,
1. számú melléklet 35. pontjában, 2. számú melléklet 1. pontjában, 3. számú melléklet 2. pontjában, valamint
4. számú melléklet 2–4. pontjában az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az „Országos
Kórházi Főigazgatóság” szöveg

lép.

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet.

5. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet 50/D. § (1) bekezdésében az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az „Országos
Kórházi Főigazgatóság” szöveg lép.

6. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet I. pont 8.6. alpontjában
az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az „Országos Kórházi Főigazgatóság” szöveg lép.

7. Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ”
szövegrész helyébe az „Országos Kórházi Főigazgatóság” szöveg lép.

8. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló
212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013.
(VI. 19.) Korm. rendelet 3. § d) pontjában az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az „Országos
Kórházi Főigazgatóság” szöveg lép.

9. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, továbbá
az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 2/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótléka
(a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek) számítási alapja a 2/A. § és a 2/B. § szerinti alapbér, garantált illetmény,
alapilletmény összege.”
(2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti egészségügyi dolgozókra tekintettel a mozgóbér elemek biztosításához járó
támogatás összege nem haladhatja meg az Eütev. 13/B–14/B. § alapján mozgóbérre adható minimum összegét.”
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10. §		
A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
a)
2. melléklet 149. pontjában az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az „Országos Kórházi
Főigazgatóság” szöveg,
b)
9. melléklet 1. és 2. pontjában a „fogorvosok” szövegrész helyébe „a fogorvosok, gyógyszerészek” szöveg
lép.
11. §

(1) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Hatályát veszti a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 11–14. melléklete.

10. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az „Állami
Egészségügyi Ellátó Központtal” szövegrész helyébe az „Országos Kórházi Főigazgatósággal” szöveg lép.

11. A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdés a) pontjában az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: Központ)” szövegrész
helyébe az „Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdés b) és d) pontjában az „a Központ főigazgatója” szövegrész helyébe az „az országos
kórház-főigazgató” szöveg,
c)
4. §-ában az „A Központ” szövegrész helyébe az „Az OKFŐ” szöveg,
d)
7. § (4) bekezdésében, 8. § (4) és (7) bekezdésében, 9/C. §-ában az „a Központ” szövegrész helyébe az
„az OKFŐ” szöveg
lép.

12. Az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő
szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról szóló
453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
Az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai
tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról szóló 453/2017. (XII. 27.)
Korm. rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” szövegrész helyébe
az „Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében,
8. § (1) és (3) bekezdésében az „ÁEEK” szövegrész helyébe az „OKFŐ” szöveg,
c)
7. §-ában az „ÁEEK” szövegrészek helyébe az „OKFŐ” szöveg
lép.

13. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat
C:28 mezőjében az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az „Országos Kórházi Főigazgatóság”
szöveg lép.

14. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában
foglalt táblázat A:3 mezőjében az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az „Országos Kórházi
Főigazgatóság” szöveg lép.
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15. Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
módosítása
17. §		
Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal
egészül ki:
„10. § A 9. § szerinti beolvadást megelőzően az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál kezdeményezett működési
nyilvántartás iránti eljárásokban a működési nyilvántartási igazolvány az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál
rendszeresített okmány megszemélyesítésével is kibocsátható.”

16. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
18. §

(1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése a következő d) ponttal
egészül ki:
(Magasabb vezetői megbízásnak minősül)
„d) az intézményvezető általános vagy szakmai helyettesítését magában foglaló vezetői megbízás, ha
a munkakörnek az intézmény szervezeti és működési szabályzatában történő létrehozását az országos
kórház-főigazgató előzetesen jóváhagyta.”
(2) Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Vezetőnek minősül – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – az intézmény önálló szervezeti egységének
vezetője és annak helyettese, valamint a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője és
annak helyettese.”

19. §		
Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az Eszjtv. 4. § (1) bekezdése szerinti további jogviszony létesítése előtt köteles]
„g) az a)–f ) pont alá nem tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban
álló személy esetén az egészségügyi szolgáltató vezetője a fenntartó által kijelölt személy”
[(a továbbiakban együtt: engedélyező szerv) engedélyét kérni.]
20. §		
Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a légi mentési feladatot ellátó, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló esetében
legfeljebb hat hónap munkaidőkeret állapítható meg.”
21. §		
Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A légi mentési feladatot ellátó, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló a munkáltatói jogkör gyakorlójának
döntése alapján a napi munkaidejének munkáltató által meghatározott tartamát a munkáltató által meghatározott
helyen a szakmai kompetenciáinak bővítésével, illetve adminisztrációs feladatok ellátásával tölti.”
22. §		
Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az egészségügyben dolgozó esetében közreműködő az, aki az egészségügyi szolgáltató
működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló
tevékenységek végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket egyaránt biztosítja.”
23. §		
Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdésében foglaltakon túl az állami fenntartású mentőszolgálat és vérellátó-szolgálat
vezetőjét vezetői juttatás illeti meg, melynek felső határát az egészségügyért felelős miniszter állapítja meg.”
24. §		
Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az országos kórház-főigazgató megállapítja az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi
szakdolgozók esetében az illetményen felül járó helyettesítési díj feltételeit és mértékét.”
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25. §		
Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet
a)
16. §-ában a „munkavégzést” szövegrész helyébe a „munkavégzést – az érintett kérésére –” szöveg,
b)
20. § (3) bekezdésében a „256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja” szövegrész helyébe
a „256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. és 3. pontja” szöveg
lép.
26. §		
Hatályát veszti az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontjában a „továbbá a munkaképesség
csökkenését véleményező bizottságok első- és másodfokú bizottsági orvosának,” szövegrész.

17. Egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
végrehajtásához kapcsolódó módosításáról szóló 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi
C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról szóló 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § c) pontja.

18. A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak
2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
28. §

(1) A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi
kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet]
4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel –
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni]
„g) a Haj. 67. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján
megállapított illetményrészt is), a honvédelmi alkalmazott számára a Haj. 70–74. §-a alapján megállapított
illetménypótlékot, a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést, továbbá az egyes
egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] szerinti rendszeres pótlékokat,”
(2) A 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
[A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel –
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni]
„n) az Eszjtv. 8. §-a szerinti illetményt, beleértve a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti rendszeres pótlékokat”
(3) A 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés alkalmazásában]
„a) az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
16. melléklete alapján számított összeget,”
(4) A 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdés alkalmazásában]
„c) az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti növelés a) pont szerinti meghatározását a tárgyév egészére alkalmazni
kell.”

19. Záró rendelkezés
29. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § és a 27. § 2021. március 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelethez
„16. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Kompenzáció bérszámfejtéséhez szükséges összegek
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK,
SZINT

VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK

ÉVEK
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

0–3

96 349

112 535

121 920

128 974

147 787

215 456

221 038

223 242

218 385

231 164

2

4–6

100 822

119 154

128 471

138 646

162 930

222 914

229 572

233 203

229 622

241 853

3

7–9

105 296

125 773

135 022

148 317

177 268

230 172

237 706

243 164

239 059

250 241

4

10–12

109 584

132 391

141 574

156 536

188 955

237 330

245 840

253 225

247 496

258 730

5

13–15

114 059

138 149

148 077

163 831

197 710

244 488

254 074

263 186

254 533

267 118

6

16–18

119 534

143 747

154 089

169 490

205 940

251 646

262 207

271 848

261 470

275 507

7

19–21

122 892

147 389

159 128

174 194

214 171

258 904

270 341

278 609

268 507

286 197

8

22–24

126 344

151 032

163 611

178 897

220 501

265 462

276 975

285 370

275 444

296 586

9

25–27

128 773

154 674

167 139

183 600

225 332

272 020

282 309

292 131

284 581

306 874

10

28–30

131 201

158 316

170 666

188 303

230 263

276 478

287 243

298 892

293 718

317 163

11

31–33

133 630

159 258

174 194

193 006

235 193

280 836

292 276

306 955

302 855

327 551

12

34–36

136 058

160 201

177 721

197 710

240 724

285 294

297 310

314 916

311 892

337 840

13

37–39

138 486

161 143

181 248

201 813

246 254

289 752

302 245

322 977

319 629

347 029

14

40–42

140 915

161 884

184 776

203 516

251 385

294 210

307 279

331 039

327 366

356 217

15

43–45

142 320

162 690

185 738

205 269

256 519

298 670

312 313

339 100

335 103

365 406

16

46–48

143 748

163 494

186 383

207 081

261 813

303 409

317 670

347 639

343 368

375 214

17

49–51

145 206

164 349

187 071

208 962

267 289

308 439

323 360

356 671

352 175

385 660
”

