
338/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 

az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az egészségügyi dolgozók 
és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésével összefüggı 

módosításáról 

hatályos: 2012.12.05 - 2012.12.05 

A Kormány a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § 
(2) bekezdés a) pontjában, 

a 3. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl szóló 2003. évi 
LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 

a 4–7. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseirıl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) 
pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 



1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása 

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.1.) a 
következı 68. §-sal egészül ki: 

„68. § (1) Az érvényes finanszírozási szerzıdéssel rendelkezı, a 20. § szerint díjazásban 
részesülı, orvossal mőködtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálatok a 2012. december 
havi finanszírozásuk 28 százalékának megfelelı összegő egyszeri díjazásban részesülnek, 
amelyet az OEP az érintett egészségügyi szolgáltatók részére 2012. december hónapban fizet 
ki. 

(2) Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az egészségügyi dolgozók és 
egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésével összefüggı 
módosításáról szóló 338/2012. (XII. 4.) Korm. rendelettel megállapított 20. § (3) 
bekezdésében foglaltakat a 2013. január havi kifizetésektıl kell alkalmazni.” 

2. § Az R.1. 

a) 20. § (3) bekezdésében a „40” szövegrész helyébe a „45,6” szöveg, 

b) 5. számú mellékletében foglalt táblázat 

ba) „Iskolaegészségügyi ellátás” megjelöléső sor „2012. évi módosított elıirányzat” 
megjelöléső oszlopában az „1 856,0” szövegrész helyébe az „1 899,4” szöveg, 

bb) „Védınıi szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen” megjelöléső sor 
„2012. évi módosított elıirányzat” megjelöléső oszlopában a „18 223,2” szövegrész helyébe a 
„18 266,6” szöveg, 

bc) „Visszamenıleges, illetve folyamatos illetmény és bérnövelésre szolgáló fedezet” 
megjelöléső sor „2012. évi módosított elıirányzat” megjelöléső oszlopában a „28 004,2” 
szövegrész helyébe a „27 960,8” szöveg, 

bd) „Célelıirányzatok összesen” megjelöléső sor „2012. évi módosított elıirányzat” 
megjelöléső oszlopában a „38 305,1” szövegrész helyébe a „38 261,7” szöveg 

lép. 



2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy 
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása 

3. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy 
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.2.) a következı 8. 
§-sal egészül ki: 

„8. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az egészségügyi dolgozók és 
egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésével összefüggı 
módosításáról szóló 338/2012. (XII. 4.) Korm. rendelettel megállapított 

a) 1. melléklet II. pont 57–64. alpontját, és 

b) 2. mellékletében foglalt táblázat 233–245. pontját 

2012. január 1-jétıl kell alkalmazni. 

(2) A 2. mellékletében foglalt táblázat 233–245. pontja szerinti munkáltató illetmény- vagy 
bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére a visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés 
összegét a 2012. decemberi bér (illetmény) kifizetésével egyidejőleg, egy összegben kell 
kifizetni 2013. január hónapban. 

(3) A 4. § (1)–(4) bekezdésében foglaltaktól eltérıen 

a) a 2. mellékletében foglalt táblázat 233–245. pontja szerinti munkáltató és az (1) bekezdés 
a) pontja szerinti foglalkoztatott munkáltatója a 2012. január 1-je és 2012. június 30-a közötti 
idıszakra az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel felmerülı visszamenıleges illetmény- 
vagy bérnövelésre, valamint a 2012. július 1-je és 2012. november 30-a közötti idıszakra 
felmerülı folyamatos illetmény- vagy bérnövelésre tekintettel járó támogatás iránti igényét 
2012. december 10-ig nyújtja be a GYEMSZI részére, 

b) az a) pontban foglalt illetmény- vagy bérnövelésre tekintettel 2012. január–november 
hónapokra járó támogatási összeget a kifizetıt terhelı, közterhekkel növelt bruttó összegben, 
szolgáltatói bontásban a GYEMSZI – az igény megalapozottságának megállapítását követıen 
– 2012. december 15-ig továbbítja az OEP részére, 

c) az OEP a b) pont szerinti támogatási összeget 2012. december 28-ig kifizeti a jogosult 
intézmény részére. 

(4) A 2. mellékletében foglalt táblázat 233–245. pontja szerinti munkáltató a 4. § (9) 
bekezdésében foglaltaktól eltérıen a 2012. január–szeptember hónapokra ténylegesen 
kifizetett összegekkel 2013. február 28-ig számol el a 4. melléklet szerinti tartalommal a 
GYEMSZI felé. Az ezt követı idıszakok elszámolása a 4. § (9) bekezdése szerint történik. 

(5) A 2. melléklet szerinti munkáltató a 4. § (9) bekezdésében foglaltaktól eltérıen az 1. 
melléklet II. pont 57–64. alpontjában meghatározott munkakörök vonatkozásában a 2012. 
január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett összegekkel 2013. február 28-ig számol 



el a 4. melléklet szerinti tartalommal a GYEMSZI felé. Az ezt követı idıszakok elszámolása 
a 4. § (9) bekezdése szerint történik.” 

4. § Az R.2. 2. § (2) bekezdésében a „munkaköre keretei között az (1) bekezdésben foglalt 
ellátásokon” szövegrész helyébe a „munkaköre keretei között egészségügyi tevékenységnek 
nem minısülı tevékenységet is végez, vagy az (1) bekezdésben foglalt ellátásokon” szöveg 
lép. 

5. §1 

6. § (1) Az R.2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) Az R.2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 



3. Záró rendelkezések 

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követı napon lép 
hatályba. 

(2) Az 5. § 2013. január 1-jén lép hatályba. 



1. melléklet a 338/2012. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

Az R.2. 1. melléklet II. pontja a következı 57–64. alponttal egészül ki: 

[II. Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes 
egészségügyben dolgozói munkakörök:] 

„57. szociális munkás 

58. szociális szervezı 

59. szociális ügyintézı 

60. szociális gondozó 

61. közegészségügyi és járványügyi felügyelı, okleveles népegészségügyi szakember 

62. közegészségügyi járványügyi ellenır 

63. közegészségügyi felügyelı*,** 

64. vezetı közegészségügyi felügyelı*” 



2. melléklet a 338/2012. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

Az R.2. 2. mellékletében foglalt táblázat a következı 233–245. sorral egészül ki: 

  (A B 
  Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

233. MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft. Ibrány 

234. Országos Környezetegészségügyi Intézet Budapest 

235. Országos Epidemiológiai Központ Budapest 

236. Magyar Légimentı Nonprofit Kft. Budaörs 

237. Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény,  
Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 

Szeged 

238. Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Szarvas 

239. Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon Dunaharaszti 

240. Gazdasági-Mőszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szabadszállás 

241. Dr. Kostyán Andor Rendelıintézet Abony 

242. Központi Stomatológiai Intézet Budapest 

243. Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató  Budapest 

244. Budapest X. kerület Kıbányai Egészségügyi Szolgálat Budapest 

245. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza 

 

1 Az 5. § a 7. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba. 

 


