
40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

Tartalom: 
 
1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény  

 beutalás nélkül igénybe vehető ellátások - az ellátás igénybevételéhez már az első alkalommal sem 
szükséges orvosi beutaló, ha a biztosított a tüdőgondozó által nyújtott ellátást a dohányzásról történő 
leszokás támogatása céljából veszi igénybe 

 gyógyászati segédeszköz – javitás, szervizkönyv 
 Méltányosságból engedélyezhető egészségügyi szolgáltatások - fogászati rekonstrukció  

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

 területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató - szakdolgozói kiegészítő díjazás 
 tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására az OEP az 

OALI szakmai javaslata alapján pályázatot ír ki 
 területi védőnői ellátást - havi fix összegű díjazás 
 FOGÁSZATI ELLÁTÁS - fogászati alapellátást nyújtó szolgálat - kiegészítő díjazás 
 A 2014. március 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, fogászati alapellátási 

és védőnői egészségügyi szolgáltatókat 2014 márciusában egyszeri díjazás illeti meg 
 gyógyító-megelőző ellátások jogcímei éves előirányzatai ellátási formák szerinti bontásban – módosult 
 Krónikus ellátások szorzói táblázat változott – alábbiak kódot kaptak: 

o 00029 Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás 
o 00030 Pszichiátriai rehabilitáció "C" szint*** 
o 00031 Pszichiátriai rehabilitáció "B" szint**** 
o 00032 Pszichiátriai rehabilitáció "A" szint***** 

 háziorvosi szolgáltató – finanszirozás  
o további szakdolgozót alkalmazása esetén - háziorvosi szolgálat degressziós ponthatára változik 
o háziorvosi szakvizsgához szükséges szakgyakorlatot letöltött szakorvos-jelölt, illetve szakorvos 

alkalmazása a háziorvos felügyeletével – degresszió alkalmazása változik 
o egy pontra jutó díj meghatározása 

 fogászati szolgáltató - kiegészítő díj kifizetése 
 nappali és kúraszerű ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátás – szakmakód és szakmaváltozás 
 háziorvosi ellátás - helyszíni ellenőrzés – szankciók  
 előre nem tervezhető, rendkívüli, illetve egyedi eset az OEP főigazgatójának döntése alapján bármely, 

az ellátásra szakmailag alkalmas szolgáltatónak – az esetre vonatkozó külön szerződés nélkül – 
finanszírozható  

o Törölt feltétel: Amennyiben a szolgáltató igazolt többletköltsége az 5 millió forintot 
meghaladja a nem tervezhető, rendkívüli, illetve az egyedi eset az egészségügyért felelős 
miniszter egyetértése esetén finanszírozható. 

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása  

 Közreműködő részvétele az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során 
o személyes közreműködő törlése a hatósági nyilvántartásból 
o Alkalmazott orvos részvétele alapellátást végző egészségügyi szolgáltatás nyújtása során  

 Az egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetése – tájékoztatási kötelezettség 
 

4. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása  

 Kapacitás - átcsoportosításra vonatkozó szabályok 



5. 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  

 Átmeneti rendelkezések 
o Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - 

hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja a bérnövelésre jogosult 
 Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, szolgáltatások 
 Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók jegyzéke 

változott 
 A munkáltató által 2013. szeptember 1-jétől az illetmény- vagy bérnövelés biztosítása érdekében 

igényelhető támogatás havi mértéke változott 

6. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása  

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet  
 háziorvosi ellátás - törzskarton átadás  

 
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 
23.) Korm. rendelet  

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi 
szolgáltatások térítési díja táblázat változott 

o "büntető ügyben" szövegrész helyébe a "büntetésként" szöveg lép 
15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése   
    a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén 1900 Ft/fő/eset 
    b) a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka végrehajtásához 

szükséges szakvélemény esetén 
1900 Ft/fő/eset 

    c) az a) és a b) pontban nem említett esetben 3300 Ft/fő/eset 
 



 
A Kormány  
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés 
c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a 4-8. §, a 10-12. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,  
a 9. § tekintetében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a 4. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 
törvény 16. § (14) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az 5. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet 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 19. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés g) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a 20. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  



1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása  

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. vhr.) 2. § (1) 
bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
[A biztosított - az Ebtv. 20. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével - orvosi beutaló 
nélkül is jogosult igénybe venni]  
"b) az első alkalommal orvosi beutaló alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó, 
tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba vett 
biztosítottak részére nyújtott ellátást, azzal, hogy az ellátás igénybevételéhez már az első 
alkalommal sem szükséges orvosi beutaló, ha a biztosított a tüdőgondozó által nyújtott 
ellátást a dohányzásról történő leszokás támogatása céljából veszi igénybe."  
[Az a) pont szerinti szakellátások körébe - az ott felsoroltakon kívül - nem tartoznak a szakmai 
főcsoporthoz sorolt, de ráépített szakképesítéssel ellátható szakellátások.]  
 
A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások és a beutalásra jogosult orvosok 
b) az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó 
és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak 
részére nyújtott ellátást. 
Az a) pont szerinti szakellátások körébe – az ott felsoroltakon kívül – nem tartoznak a 
szakmai főcsoporthoz sorolt, de ráépített szakképesítéssel ellátható szakellátások. 
 
2. § Az Ebtv. vhr. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
"(8) Az egy évnél hosszabb kihordási idejű, az egészségügyért felelős miniszter rendeletében 
meghatározott, támogatással javítható eszközcsoportokba tartozó gyógyászati segédeszközök 
esetében a termék gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének a termék javítását 
dokumentáló szervizkönyvet kell biztosítania, amelyben a javítást végzőnek rögzítenie kell a 
gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét, az eszköz megnevezését, típusát, a 
kormányrendeletben foglaltak alapján vállalt kedvezőbb jótállási feltételek szerinti 
időtartamot, az eszköz gyártási számát, az eszközön észlelt hibát, az elvégzett javításokat, 
annak nettó díjösszegeit és időpontjait."  
(8)283 Az egy évnél hosszabb kihordási idejű eszközök esetében a termék gyártójának vagy 
meghatalmazott képviselőjének a termék javítását dokumentáló szervizkönyvet kell biztosítania, 
amelyben a javítást végzőnek rögzítenie kell a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és 
címét, az eszköz megnevezését, típusát, a kormányrendeletben foglaltak alapján vállalt kedvezőbb 
jótállási feltételek szerinti időtartamot, az eszköz gyártási számát, az eszközön észlelt hibát, az 
elvégzett javításokat, annak nettó díjösszegeit és időpontjait. 
 
3. § Hatályát veszti az Ebtv. vhr. 11/B. § (3) bekezdés c) pontjában a " , valamint a feladattal 
megbízott szakfelügyelő főorvos véleményét a beavatkozás szakmai indokoltságáról," 
szövegrész.  

Méltányosságból engedélyezhető egészségügyi szolgáltatások 

c)352 fogászati rekonstrukció esetén a kezelési tervet, valamint a feladattal megbízott 
szakfelügyelő főorvos véleményét a beavatkozás szakmai indokoltságáról 

 



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

4. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. §-a a 
következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:  
területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató 
"(4a) A háziorvosi szolgáltató havonta - szakdolgozónként, legalább heti 20 órában történő 
foglalkoztatás esetén - a következő szakdolgozói kiegészítő díjazásra jogosult:  
a) a legalább heti 40 órában foglalkoztatott szakdolgozó esetén 20 000 Ft,  
b) a legalább heti 30 órában foglalkoztatott szakdolgozó esetén 15 000 Ft,  
c) a legalább heti 20 órában foglalkoztatott szakdolgozó esetén 10 000 Ft,  
amelyet a háziorvosi szolgáltató a szakdolgozót közvetlenül megillető bérének, jövedelmének 
kiegészítésére köteles fordítani.  
(4b) A (4a) bekezdés a)-c) pontjában foglaltaktól eltérő mértékű foglalkoztatás esetén a 
háziorvosi szolgáltató időarányos díjazásra jogosult."  
 
5. § A Kr. a következő 18/A. §-sal egészül ki:  
"18/A. § (1) Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet szerinti tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok 
letelepedésének támogatására az OEP az OALI szakmai javaslata alapján pályázatot ír ki.  
(2) A háziorvosi szolgálatok együttműködésének támogatására az OEP az OALI szakmai 
javaslata alapján pályázatot ír ki.  
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti pályázati kiírást az OEP a honlapján közzéteszi. A 
pályázati kiírás tartalmazza a kérelem benyújtásának határidejét, az elbírálás szempontjait, a 
pályázható összeg mértékét és az elbírálás határidejét.  
(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti támogatásról az OEP és az OALI együttesen dönt.  
(5) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti támogatás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti 
Célelőirányzatok jogcímen belül a Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, 
valamint háziorvosi szolgálatok együttműködésének támogatása előirányzat szolgál."  
 
6. § A Kr. 21. § (11) bekezdés a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
(A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak 
megfelelően havonta az alábbi fix összegű díjazásra is jogosult:)  
"a) főváros, város: 92 000 Ft,  
b) község: 103 000 Ft,  
c) csatolt község: 115 000 Ft,  
d) külterületi lakott hely: 126 000 Ft."  
[A finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve, 
amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15%-a a c)-d) pontban foglalt típusú 
települések valamelyikében lakik a védőnői ellátást biztosító szolgáltató a magasabb összegű 
díjazásra jogosult. A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék, 
továbbá tartalmazza a külön jogszabály szerint az egészségfejlesztési és népegészségügyi 
feladatokért meghatározott 250 pont díját is. A védőnői ellátást biztosító szolgáltatót az a)-d) 
pontokban foglalt összegeknél 10 000 forinttal magasabb összegű fix díj illeti meg akkor, ha a 
védőnői körzet kiterjed a külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű településre. 
Amennyiben a védőnői körzet több településre terjed ki, a szolgáltató további 20 000 Ft 
összegű pótlékra jogosult. A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a 



védőnőt teljes munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a 
díj arányos része illeti meg.]  
(11)176 A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak 
megfelelően havonta az alábbi fix összegű díjazásra is jogosult: 
a)177 főváros, város: 84 000 Ft, 
b)178 község: 94 000 Ft, 
c)179 csatolt község: 105 000 Ft, 
d)180 külterületi lakott hely: 115 000 Ft. 
A finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve, 
amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15%-a a c)–d) pontban foglalt típusú 
települések valamelyikében lakik a védőnői ellátást biztosító szolgáltató a magasabb összegű 
díjazásra jogosult. A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék, 
továbbá tartalmazza a külön jogszabály szerint az egészségfejlesztési és népegészségügyi 
feladatokért meghatározott 250 pont díját is. A védőnői ellátást biztosító szolgáltatót az a)–d) 
pontokban foglalt összegeknél 10 000 forinttal magasabb összegű fix díj illeti meg akkor, ha a 
védőnői körzet kiterjed a külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű településre. 
Amennyiben a védőnői körzet több településre terjed ki, a szolgáltató további 20 000 Ft 
összegű pótlékra jogosult. A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a 
védőnőt teljes munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a 
díj arányos része illeti meg. 
 
 
7. § A Kr. 23. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:  
FOGÁSZATI ELLÁTÁS 
"(2b) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
kormányrendeletben meghatározott településen fogászati alapellátást nyújtó szolgálat - 
szolgálatonként - havi 100 000 forint kiegészítő díjazásra jogosult."  
 
8. § A Kr. a következő 76/D. §-sal egészül ki:  
 
"76/D. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) 
megállapított 11. § (7) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (4a) és (4b) 
bekezdésében, 21. § (11) bekezdésében, valamint 23. § (2b) bekezdésében foglaltakat a 2014. 
március havi kifizetésektől kell alkalmazni.  
(2) A 2014. március 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, 
fogászati alapellátási és védőnői egészségügyi szolgáltatókat 2014 márciusában egyszeri 
díjazás illeti meg, amelynek mértéke azonos az adott szolgáltató 2014. március havi 
finanszírozásának a Módr5.-tel érintett díjai - ideértve a Módr5.-tel megállapított 14. § (4a) és 
(4b) bekezdése szerinti szakdolgozói kiegészítő díjazást, valamint a Módr5.-tel megállapított 
23. § (2b) bekezdése szerinti kiegészítő díjazást is - 2 havi összegének és a 2014. január-
február hónapok között részére kifizetett, a Módr5.-tel érintett finanszírozási díjai összegének 
a különbözetével.  
(3) A védőnői szolgáltató a (2) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét a védőnő egyszeri 
kiegészítő díjazására köteles fordítani.  
(4) A védőnői szolgáltató a 2014. március hónapra és a 2014. február hónapra járó 
finanszírozási díjainak- ide nem értve a (2) és a (3) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét 
- különbözetével köteles a védőnő havi díjazását megemelni, első alkalommal a 2014. március 



hónapra járó díjazásával egyidejűleg. E bekezdés alkalmazása a 21. § (4) és (11) bekezdése 
szerinti védőnői díjazásra vonatkozó rendelkezéseket nem érinti.  
(5) A szakdolgozó Módr5.-tel megállapított 14. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti bérének, 
jövedelmének kiegészítése a szakdolgozót első ízben 2014. január hónaptól illeti meg, 
amelyet a szakdolgozói kiegészítő díjazás folyósítását követően, legkésőbb a szakdolgozó ezt 
követően először esedékessé váló bérének, jövedelmének kifizetésekor kell a háziorvosi 
szolgáltatónak teljesítenie."  
 
9. § A Kr. a következő 76/E. §-sal egészül ki:  
 
"76/E. § (1) A Módr5.-tel megállapított, a háziorvosi szolgáltató szakdolgozóját közvetlenül 
megillető kiegészítő díjazást, valamint a Módr5.-tel megállapított védőnői és fogászati 
alapellátási havi díjazás megemeléséből származó többletjövedelmet nem kell figyelembe 
venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, 
kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció 
összegének számítása tekintetében.  
(2) A 14. § (4a) és (4b) bekezdése, a 21. § (4) és (11) bekezdése, a 76/A. § (3) és (4) 
bekezdése, valamint a 76/D. § (3) és (4) bekezdése szerint a szakdolgozót közvetlenül 
megillető díjazás a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza."  
 
10. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
 
(2) A Kr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.  
 
11. § A Kr.  
a) 11. § (7) bekezdés a) és b) pontjában a "800" szövegrész helyébe az "1100" szöveg,  
(7)105 Amennyiben a háziorvosi szolgáltató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 
szakdolgozókon túl a háziorvosi szolgálat feladatainak ellátására további szakdolgozót alkalmaz, erről 
bejelentést tesz a finanszírozónak és erre tekintettel a finanszírozási szerződés módosításra kerül, a 
(3) bekezdés szerinti elszámolásban a háziorvosi szolgálat degressziós ponthatára 
a) a további szakdolgozó teljes munkaidőben történő foglalkoztatása esetén – kivéve az egy hónapot 
meghaladó tartós távollétet – 800 ponttal megemelt érték, 
b) nem teljes, de legalább heti 20 órás munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az a) pont szerinti 
800 pont időarányosan csökkentett részével megemelt érték. 
 
b) 12. § (1) bekezdésében a "3600" szövegrész helyébe a "3900" szöveg, a "3800" szövegrész 
helyébe a "4100" szöveg, az "1200" szövegrész helyébe a "1500" szöveg,  
12. §106 (1)107 Ha a háziorvosi szolgáltató a Hr. szerint a háziorvosi szakvizsgához szükséges 
szakgyakorlatot letöltött szakorvos-jelöltet, illetve szakorvost alkalmaz a háziorvos 
felügyeletével, és erről bejelentést tesz a finanszírozónak, a finanszírozó a szerződést 
módosítja és az elszámolásban a degressziót – teljes munkaidőben történő foglalkoztatás 
(kivéve az egy hónapot meghaladó tartós távollétét) esetén – 3600 (vegyes körzet esetén 
3800) ponttól alkalmazza. A szakorvos jelölt legfeljebb 4 praxisnál történő egyidejű 
foglalkoztatása esetén az 1200 pont megosztása a praxisok között arányosan történik. 
c) 12. § (2) bekezdésében a "14. § (2)-(4)" szövegrész helyébe a "14. § (2)-(4a)" szöveg,  
(2)108 Az egy pontra jutó díj a praxisfinanszírozás 5. számú melléklet szerinti, a 12/A. § (2) 
bekezdése alapján módosított kiadási előirányzata egy havi összegének a 4/A. §, a 8. § (4) 
bekezdése, a 10. § (1) bekezdése, valamint a 14. § (2)–(4) bekezdése szerinti kiadásokkal 



csökkentett része és a 11. § (3) bekezdése szerint megállapított, országos szinten összesített 
pontszám hányadosa. 
d) 25. § (1) bekezdésében az "az alapdíj," szövegrész helyébe az "az alapdíj és a 23. § (2b) 
bekezdése szerinti kiegészítő díj,"  
25. § (1)229 A rendelések teljesítményéről a fogászati szolgáltató a 4. § (2) bekezdése és a 23. 
§ (8) bekezdése szerint jelentést küld a finanszírozónak, legkésőbb a tárgyhónapot követő 
hónap 5. munkanapjáig. Az OEP a kiszámított díjat a jelentés megküldésének hónapjában 
utalványozza a szolgáltatónak. A teljesítménydíjjal egyidejűleg kerül kifizetésre az alapdíj, 
valamint a 4/A. § (4) bekezdése szerinti jogviszony-ellenőrzési díj. 
e) 40. § (15) bekezdés b) pontjában a "2201 mozgásszervi rehabilitáció" szövegrész helyébe a 
"2200 rehabilitációs medicina alaptevékenységek" szöveg  
b)433 a 0100 belgyógyászat, a 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, a 0103 
endokrinológia, anyagcsere és diabetológia, a 0500 csecsemő- és gyermekgyógyászat, a 0900 
neurológia, az 1400 reumatológia és fizioterápia, az 1400 reumatológia, az 1402 fizioterápia, 
az 1800 pszichiátria, a 2201 mozgásszervi rehabilitáció, az 5700 fizioterápia-gyógytorna, az 
5711 gyógytorna, az 5712 gyógymasszázs (gyógymasszőri végzettséghez kötött), az 5722 
fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) szakmákban teljesített járóbeteg 
ellátásokat a hozzárendelt pontértékkel, 
lép.  
 
12. § Hatályát veszti a Kr.  
a) 12. § (6) bekezdése,  
(6)114 Amennyiben helyszíni ellenőrzés megállapítja az újabb törzskarton szabályszerű 
kitöltésének vagy az orvosi vizsgálatnak az elmaradását, illetve az orvosi dokumentációban 
nincs adat arról, hogy orvosi vizsgálat történt a tárgyidőszakban vagy ezt kezdeményezte a 
háziorvos, akkor a finanszírozó biztosítottak után 
a) az ellenőrzést követő hónap 1. napjától nem folyósítja a díjazást, továbbá 
b) az érvényességi idő utolsó napjának az időpontjától az e biztosítottak ellátása alapján 
folyósított összeg visszafizetésére kötelezi a háziorvosi szolgálatot, annak kamataival együtt. 
 
b) 45. § (1) bekezdésében az "Amennyiben a szolgáltató igazolt többletköltsége az 5 millió 
forintot meghaladja a nem tervezhető, rendkívüli, illetve az egyedi eset az egészségügyért 
felelős miniszter egyetértése esetén finanszírozható." szövegrész.  
45. § (1)457 Az előre nem tervezhető, rendkívüli, illetve egyedi eset az OEP főigazgatójának 
döntése alapján bármely, az ellátásra szakmailag alkalmas szolgáltatónak – az esetre 
vonatkozó külön szerződés nélkül – finanszírozható. Amennyiben a szolgáltató igazolt 
többletköltsége az 5 millió forintot meghaladja a nem tervezhető, rendkívüli, illetve az egyedi 
eset az egészségügyért felelős miniszter egyetértése esetén finanszírozható. 



3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása  

13. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Műkr.) 
"Közreműködő részvétele az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során" alcíme a következő 
12/C. §-sal, és azt követően a Műkr. a következő alcímmel és 12/D. §-sal egészül ki:  
Közreműködő részvétele az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során 
"12/C. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerva személyes közreműködőt törli a hatósági 
nyilvántartásból, ha  
a) a személyes közreműködő bejelenti a tevékenységének megszüntetését,  
b) a személyes közreműködő megszűnik,  
c) az egyéni vállalkozói tevékenyég folytatására való jogosultsága megszűnik, vagy  
d) az egyéni vállalkozót törölték az orvosok vagy az egészségügyi szakdolgozók működési 
nyilvántartásából, vagy a szakmai kamarából jogerős határozattal kizárták, vagy a jogszabály 
szerinti eljárásban a munkaköri egészségi alkalmasság elbírálásának során az egészségügyi 
tevékenység végzésétől eltiltották.  
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a személyes közreműködőt a személyes 
közreműködőt igénybe vevő szolgáltató érintett szervezeti egységei vonatkozásában törli a 
hatósági nyilvántartásból, ha  
a) a személyes közreműködést igénybe vevő egészségügyi szolgáltató bejelentése szerint a 
személyes közreműködővel kötött személyes közreműködői szerződés megszűnt, vagy  
b) a személyes közreműködést igénybe vevő egészségügyi szolgáltató vagy annak - a 
személyes közreműködéssel érintett- szervezeti egysége megszűnik.  
(3) A hatósági nyilvántartásból történő törlésről a törlés időpontjában a személyes 
közreműködőt igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 7. § (2) 
bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv dönt. A 
hatósági nyilvántartásból történő törlésről az egészségügyi államigazgatási szerv a személyes 
közreműködőt a törléstől számított 30 napon belül értesíti.  
Alkalmazott orvos részvétele alapellátást végző egészségügyi szolgáltatás nyújtása során  
12/D. § (1) Az a szakorvos-jelölt, illetve szakorvos, aki tevékenységét a praxisjoghoz kötött 
egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató alkalmazásában vagy ezen 
egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés alapján végzi (e § alkalmazásában a 
továbbiakban együtt: alkalmazott orvos), önálló orvosi tevékenységet nem végezhet, abban 
kizárólag a praxisjoggal rendelkező orvos felelősségi körén belül és utasításai alapján, az 
egészségügyi szolgáltatóval fennálló munkaviszony vagy a megbízás keretei között vehet 
részt.  
(2) Az alkalmazott orvos - indokolt esetben - a háziorvost akkor helyettesítheti, ha a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló miniszteri rendeletben 
foglalt szakmai és személyi feltételeknek megfelel.  
(3) A háziorvos helyettesítéséhez szükséges szakmai feltételekkel rendelkező alkalmazott 
orvos a következő tevékenységek elvégzésére jogosult:  
a) a praxisjoggal rendelkező orvos szakmai irányítása mellett a kontrollvizsgálatra 
visszahívott betegek ellátása, szűrések elvégzése, a beteg otthonában történő felkeresése,  
b) a praxisjoggal rendelkező orvos munkáját segítő olyan előkészítő tevékenységek végzése, 
amelyek során az alkalmazott orvos a betegellátásban közvetlenül nem vesz részt,  
c) a praxisjog későbbi átadásának szándékával a betegek együttes ellátása.  
(4) A háziorvos helyettesítéséhez szükséges szakmai feltételekkel nem rendelkező alkalmazott 
orvos a következő tevékenységek elvégzésére jogosult:  



a) szakképesítést nem igénylő, a betegek ellátását segítő tevékenységek,  
b) háziorvosi kompetenciába tartozó népegészségügyi feladatok elvégzése, életmód 
tanácsadás,  
c) olyan előkészítő tevékenységek és adminisztrációs feladatok ellátása, amelyek során az 
alkalmazott orvos a betegellátásban közvetlenül nem vesz részt.  
(5) Az alkalmazott orvosként való foglalkoztatás tényét annál az egészségügyi 
államigazgatási szervnél kell bejelenteni, amely hatáskörrel rendelkezik a praxisjoghoz kötött 
egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására.  
(6) Az (5) bekezdés szerinti bejelentésben fel kell tüntetni:  
a) az alkalmazott orvost igénybe vevő egészségügyi szolgáltató megnevezését, egyedi 
azonosítóját,  
b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának telephelyét,  
c) az alkalmazott orvosi tevékenységgel érintett szervezeti egység megnevezését, azonosítóját,  
d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma vagy szakmák megnevezését, szakmakódját,  
e) az alkalmazott orvos nevét, pecsétszámát, egészségügyi alkalmassági vizsgálatának 
dátumát és eredményét."  
 
14. § A Műkr. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
"(3) A szüneteltetés tényéről tájékoztatni kell a szakellátási kapacitások nyilvántartását vezető 
Országos Tisztifőorvosi Hivatalt, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat, valamint az 
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló miniszteri 
rendelet alapján kiadott sürgősségi ügyeleti rend szerinti ügyeleti ellátás szüneteltetése esetén 
az Országos Mentőszolgálatot is."  
Az egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetése88 
 (3)92 A szüneteltetés tényéről tájékoztatni kell a szakellátási kapacitások nyilvántartását 
vezető Országos Tisztifőorvosi Hivatalt, és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat. 
 



4. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása  

15. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése a következő g) 
ponttal egészül ki:  
Az átcsoportosításra vonatkozó szabályok 
[A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén]  
"g) a járóbeteg-szakellátás keretében végezhető nappali ellátás esetében egy kapacitásegység 
helyett egy járóbeteg-szakellátási óra"  
[állapítható meg, azzal, hogy amennyiben intézeti hospice-re a d) pont szerinti kapacitás-
mennyiséget meghaladóan csoportosítanak át, az az ott meghatározottak arányában 
történhet.]  



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

16. § 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: BérKr.) a következő 
10/A. §-sal egészül ki:  
6. Átmeneti rendelkezések 
"10/A. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 251. pontja szerinti egészségügyi 
szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, az egyes 
egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2014. 
(II. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja a 
bérnövelésre 2013. október 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi 
ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának 
kezdő időpontjától jogosult.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérnövelés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2014. 
február 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződés alapján megillető 
alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy pótlékok együttes összegét 2014. március 1-jével az  
a) Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén a 4. mellékletben szereplő,  
b) Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén az 5. mellékletben szereplő,  
c) Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén 41 435 Ft,  
d) Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén 75 820 Ft  
összeggel meg kell emelni (a továbbiakban: havi béremelési összeg), azzal, hogy az a) pont 
alkalmazása során a 4. melléklet 2014. március 1-jén hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.  
(3) Az (1) bekezdés szerinti időpont és 2014. február 28-a közötti időszak vonatkozásában a 
bérnövelés megvalósítása érdekében az (1) bekezdés szerint béremelésre jogosult 
foglalkoztatott részére - legfeljebb az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá 
tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára - a (2) bekezdés szerinti havi 
béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2014. március 
havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.  
(4) A munkáltató által a (3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő 
bérkülönbözet biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató 
által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt 
mértékével.  
(5) A (3) bekezdés szerinti bérkülönbözet biztosításához nyújtott támogatás igénylésére a 4. §-
ban foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a (3) bekezdés szerint kifizetendő bérkülönbözet 
tekintetében a GYEMSZI 2014. március 20-ig továbbítja a bruttó támogatási összeget az OEP 
részére."  
 
17. § A BérKr. 2. § (2) bekezdésében az  
a) "az (1) bekezdésben foglalt ellátásokon" szövegrész helyébe az "a fekvő- vagy járóbeteg-
szakellátáson vagy az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt ellátásokon" szöveg,  
2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, 
szolgáltatások 
 (2) Ha egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi 
intézményben az 1. § (1) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személy a 
munkaköre keretei között egészségügyi tevékenységnek nem minősülő tevékenységet is 
végez, vagy az (1) bekezdésben foglalt ellátásokon, egészségügyi szolgáltatásokon kívül más 



ellátási formában vagy más egészségügyi szolgáltatás nyújtásában is részt vesz, rá az 
egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha az (1) 
bekezdésben foglalt ellátások, szolgáltatások nyújtása legalább a munkaideje felében történik. 
 
b) "az (1) bekezdésben foglalt ellátások" szövegrész helyébe az "a fekvő- vagy járóbeteg-
szakellátás vagy az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt ellátások" szöveg  
lép.  
 
18. § (1) A BérKr. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.  
 

(2) A BérKr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  



6. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása  

19. § Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) 
MT rendelet 13/C. § (5) bekezdésében a "más háziorvos látja el" szövegrész helyébe a "más 
orvos látja el" szöveg lép.  
(5)23 A jelentkező, illetve átjelentkező személy törzskartonját, annak kivonatát, az érintett 
személy beleegyezése nélkül más háziorvosnak átadni nem lehet. Az érintett személy 
hozzájárulását kell vélelmezni, ha a választott háziorvos feladatait annak körzetében 
(rendelőjében) időlegesen vagy véglegesen más háziorvos látja el. 
 
20. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 
szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 15. pont b) 
alpontjában a "büntető ügyben" szövegrész helyébe a "büntetésként" szöveg lép.  
 
2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez23 
A B 
1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó 

személyek  
(I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának 
pszichológiai vizsgálata  

  

    a) első fokon 7 200 Ft 
    b) másodfokon 12 000 Ft 
2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) 

lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata 
  

  A. orvosi alkalmassági vizsgálat   
    a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:   
      aa) első fokon 7 200 Ft 
      ab) másodfokon 10 800 Ft 
    b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:   
      ba) első fokon 4 800 Ft 
      bb) másodfokon 7 200 Ft 
    c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:   
      ca) első fokon 2 500 Ft 
      cb) másodfokon 4 800 Ft 
    d) ha a 70. életévét betöltötte:   
      da) első fokon 1 700 Ft 
      db) másodfokon 3 200 Ft 
  B. pszichológiai alkalmassági vizsgálat   
      a) első fokon 7 200 Ft 
      b) másodfokon 12 000 Ft 
3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési 

célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat 
  

   a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:   
    aa) első fokon 7 200 Ft 
    ab) másodfokon 10 800 Ft 



   b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:   
    ba) első fokon 4 800 Ft 
    bb) másodfokon 7 200 Ft 
   c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:   
    ca) első fokon 2 500 Ft 
    cb) másodfokon 4 800 Ft 
    d) ha a 70. életévét betöltötte:   
      da) első fokon 1 700 Ft 
      db) másodfokon 3 200 Ft 
4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel 4 800 Ft 
5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett   
    a) vérvétel 3 200 Ft 
    b) vizeletvétel 1 600 Ft 
6. Látlelet készítése és kiadása 3 500 Ft 
7. Részeg személy detoxikálása 7 200 Ft 
8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 7 200 Ft 
9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat    
    a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági 

vizsgálata  
  

      aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata  19 200 Ft 
      ab) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli 

vizsgálata  
15 600 Ft 

    b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-
vezetők alkalmassági vizsgálata  

  

      ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata  12 000 Ft 
      bb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli 

vizsgálata 
9 700 Ft 

    c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-
vezetők alkalmassági vizsgálata 

  

      ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 9 700 Ft 
      cb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli 

vizsgálata 
7 200 Ft 

10. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által 
elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és 
szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre 
társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való 
jogosultság megállapítása céljából kerül sor 

7 200 Ft 

11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9 700 Ft 
12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata  Az adott ellátásnak 

a 
közfinanszírozásban 
érvényesíthető díja 

13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat    
    a) 1. egészségügyi osztály    
      aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű 28 700 Ft 



szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is 
kiterjedő) vizsgálat 

      ab) időszakos vizsgálat 16 100 Ft 
    b) 2. egészségügyi osztály    
      ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is 

kiterjedő) vizsgálat 
13 800 Ft 

      bb) időszakos vizsgálat 9 200 Ft 
    c) 3. egészségügyi osztály    
      ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű 

szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is 
kiterjedő) vizsgálat 

28 700 Ft 

      cb) időszakos vizsgálat 16 100 Ft 
14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére 

nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a 
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt 
szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás 
keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti 
korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által 
előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) 
bekezdés a)–b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és 
felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai 
alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. 

1 700 Ft 

15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése   
    a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény 

esetén 
1900 Ft/fő/eset 

    b) a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka 
végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén 

1900 Ft/fő/eset 

    c) az a) és a b) pontban nem említett esetben 3300 Ft/fő/eset 
16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő 

immunizálás, kivéve 
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és 
b) – az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is – a pneumococcus 
baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés 
elleni immunizálást 

2 000 Ft 

 
 



7. Záró rendelkezések  

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép 
hatályba.  
(2) A 18. § (2) bekezdése és a 4. melléklet 2014. március 1-jén lép hatályba.  
Orbán Viktor s. k.,  
miniszterelnök  



1. melléklet a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez  

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez  

Millió forint3.) Korm. rendelethez  

  Megnevezés 2014. évi 
módosított 
előirányzat 

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
Praxisfinanszírozás 
Eseti ellátás díjazása 
Ügyeleti szolgálat 

 
86 292,0 

649,3 
10 106,2 

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 97 047,5 
  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 

Iskolaegészségügyi ellátás 
Védőnői ellátás 
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 
MSZSZ: gyermekgyógyászat 
MSZSZ: nőgyógyászat 

 
2 217,1 

19 529,8 
483,4 
121,6 

96,3 
2. Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 22 448,2 
3. Fogászati ellátás 25 946,8 
5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 046,9 
8. Művesekezelés 23 171,1 
9. Otthoni szakápolás 4 479,8 
11. Működési költségelőleg 2 000,0 
  Célelőirányzatok 

Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás 
Méltányossági alapon történő térítések 
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 
Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, 
valamint háziorvosi szolgálatok együttműködésének 
támogatása 
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 
Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete 
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő 
jövedelemkiegészítése 

 
8,9 

5 611,3 
3 160,8 

 
750,0 
100,0 

53 486,9 
7 800,0 

13. Célelőirányzatok összesen 70 917,9 

15. Mentés 28 738,3 

17. Laboratóriumi ellátás 21 118,5 

  Összevont szakellátás 
Járóbeteg-szakellátás 
Fekvőbeteg-szakellátás 

 
123 254,2 
421 155,7 



- aktív fekvőbeteg-szakellátás 
- krónikus fekvőbeteg-szakellátás 
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 
Extrafinanszírozás 
Speciális finanszírozású szakellátás 

357 509,4 
62 646,3 

1 000,0 
500,0 

75 045,3 

18. Összevont szakellátás összesen 619 955,2 

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 000,0 

Összesen 931 870,2 
"  

5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez532 

      millió 
forint 

  Megnevezés 
2014. évi 

előirányzat 
  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás   

    Praxisfinanszírozás 90 292,0 
    Eseti ellátás díjazása 649,3 
    Ügyeleti szolgálat 10 106,2 
1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 101 047,5 
  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem   
    Iskolaegészségügyi ellátás 2 217,1 
    Védőnői ellátás 17 779,8 
    Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4 
    MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6 
    MSZSZ: nőgyógyászat 96,3 
2. Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 20 698,2 

3. Fogászati ellátás 24 446,8 
5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 046,9 

8. Művesekezelés  23 171,1 
9. Otthoni szakápolás 4 479,8 

11. Működési költségelőleg 2 000,0 
  Célelőirányzatok   
    Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás  8,9 
    Méltányossági alapon történő térítések 5 611,3 
    Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 3 160,8 
    Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 100,0 
    Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete 53 486,9 
    Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő 

jövedelemkiegészítése 12 800,0 
13. Célelőirányzatok összesen 75 167,9 
15. Mentés 28 738,3 



17. Laboratóriumi ellátás 21 118,5 
  Összevont szakellátás   

    Járóbeteg-szakellátás 121 454,2 
    Fekvőbeteg-szakellátás 420 355,7 
    - aktív fekvőbeteg-szakellátás 356 709,4 
    - krónikus fekvőbeteg-szakellátás 62 646,3 
    - bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 1 000,0 
    Extrafinanszírozás 500,0 
    Speciális finanszírozású szakellátás 72 645,3 
18. Összevont szakellátás összesen 614 955,2 

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 000,0 
Összesen 931 870,2 



2. melléklet a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez  

A Kr. 8. számú mellékletében a  
"  
  Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus 

ellátás 
1,8 

  Pszichiátriai rehabilitáció "C" szint*** 1,2 
  Pszichiátriai rehabilitáció "B" szint**** 1,4 
  Pszichiátriai rehabilitáció "A" szint***** 1,8 
"  
szövegrész helyébe a  
"  
00029 Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus 

ellátás 
1,8 

00030 Pszichiátriai rehabilitáció "C" szint*** 1,2 
00031 Pszichiátriai rehabilitáció "B" szint**** 1,4 
00032 Pszichiátriai rehabilitáció "A" szint***** 1,8 
"  
szöveg lép.  

8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez537 

Krónikus ellátások 

Kódja Megnevezése Szorzója 
00001 Ápolási tevékenység 1,0 
00015 Krónikus ellátás 1,2 
00019 „A” minősítésű** 1,8 
00020 „B” minősítésű** 1,4 
00021 

Rehabilitációs ellátás* 

„C” Minősítés nélküli 1,2 
00017 Súlyos központi idegrendszeri sérültek (súlyos agysérültek, gerincvelősérültek), 

politraumatizáltak, égésbetegek, szeptikus sebészeti betegek rehabilitációs ellátása 
3,8 

00022 Hospice ellátás 1,7 
00023 Kómás és gerincvelősérült betegek korai kiemelt rehabilitációs ellátása 6,6 
00024 Polymorbid betegek gerontopszichiátriai ellátása 1,6 
00025 Intermediaer care, intézeti és otthoni tartós gépi lélegeztetést igénylő betegek krónikus 

ellátása 
1,8 

00026 Nem rehabilitálható betegek emelt szorzójú krónikus ellátása (nem rehabilitálható vigil 
kómás betegek, gerincvelő harántsérültek, tartós gépi lélegeztetettek, politraumatizáltak 
ellátása) 

1,8 

00027 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján TBC-s betegek elkülönített, 
őrzött osztályon történő kezelése 

1,6 

00028 Gyermekek és ifjak addiktológiai, pszichiátriai rehabilitációs ellátása 1,8 



  Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás 1,8 
  Pszichiátriai rehabilitáció „C” szint*** 1,2 
  Pszichiátriai rehabilitáció „B” szint**** 1,4 
  Pszichiátriai rehabilitáció „A” szint***** 1,8 

* A nappali kórházi ellátás esetében a fekvőbeteg-ellátást nyújtó háttérosztály minősítése 
szerinti szakmai szorzó alkalmazható. 

** A 37. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti minősítés. 

*** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként 
befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció I. 
progresszivitási szintjére előírt feltételek. 

**** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként 
befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció II. 
progresszivitási szintjére előírt feltételek. 

***** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként 
befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció III. 
progresszivitási szintjére vagy a pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt feltételek. 

 



3. melléklet a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez  

A BérKr. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 251. sorral egészül ki:  
(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

"  
251. Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Püspökladány 

"  
 

2. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez20 

  A B 
1. Egészségügyi szolgáltató neve Település 
2. „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Sellye 
3. „Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. 
Hajdúböszörmény 

4. Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet Hatvan 
5. Állami Szívkórház Balatonfüred Balatonfüred 
6. Almási Balogh Pál Kórház Ózd 
7. Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Kaposvár 
8. Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Tata 
9. Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános 

Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 
Kecskemét 

10. Bajai Szent Rókus Kórház Baja 
11. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Budapest 
12. Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Balatonalmádi 
13. Balatonfüredi Rendelőintézet Egészségház Társasház Balatonfüred 
14. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Barcs 
15. Batthyány Kázmér Szakkórház Kisbér 
16. Battonya Város Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Battonya 
17. Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Szarvas 
18. Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Gyula 
19. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Békés 
20. Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Budapest 
21. Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Rendháza Pécs 
22. Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Bicske 
23. Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Budapest 
24. Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft. Cigánd 
25. Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet Bonyhád 
26. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 
27. Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest 
28. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Budapest 
29. Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete Budapest 
30. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye Budapest 
31. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Budapest 



Szociális Intézménye 
32. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Budapest 
33. Budapest X. kerület Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Budapest 
34. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi 

Szolgálat XXI. kerület 
Budapest 

35. Budapesti Szent Ferenc Kórház Budapest 
36. Bugát Pál Kórház Gyöngyös 
37. Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) Tököl 
38. Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ Csenger 
39. Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém 
40. Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Szentes 
41. Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely–Makó Hódmezővásárhely 
42. Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk 
43. Csornai Margit Kórház Csorna 
44. Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft. Csurgó 
45. Deák Jenő Kórház Tapolca 
46. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Debrecen 
47. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kazincbarcikai 

Kórház Nonprofit Kft. 
Kazincbarcika 

48. Dél-budai Egészségügyi Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest 
49. Demecser Városi Önkormányzat Demecser 
50. Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa 
51. Dombóvári Szent Lukács Kórház Dombóvár 
52. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Dorog 
53. Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet Dabas 
54. Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Lenti 
55. Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet Balassagyarmat 
56. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony 
57. Dr. Réthy Pál Városi Kórház – Rendelőintézet Békéscsaba 
58. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd 
59. Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. Csongrád 
60. Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet Nyergesújfalu 
61. Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ Balatonboglár 
62. Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Dunakeszi 
63. Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Járóbeteg 

Szakellátó Centrum és Szociális Intézmény 
Dunavecse 

64. Egészségház Csepreg 
65. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza 
66. Egészségügyi Alapellátó Intézmény Vasvár 
67. Egészségügyi Központ Füzesabony 
68. Egészségügyi Központ Kunszentmiklós 
69. Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód 
70. Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet Budapest 
71. Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szerencs 
72. Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten 

Közhasznú Nonprofit Kft. 
Ercsi 



73. Európa Egészségház-Baktalórántháza Nonprofit Zrt. Baktalórántháza 
74. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Székesfehérvár 
75. Felső-Szabolcsi Kórház Kisvárda 
76. Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest 
77. Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Nonprofit Kft. Pomáz 
78. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szabadszállás 
79. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Budapest 
80. Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gönc 
81. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Pápa 
82. Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu 
83. Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest 
84. Gyógyító–Megelőző Intézmény Sajószentpéter 
85. Hajdúszoboszló Járóbeteg-ellátó Centrum Hajdúszoboszló 
86. Heim Pál Gyermekkórház Budapest 
87. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Hévíz 
88. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyész 
89. Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Budapest 
90. INDIT Közalapítvány Pécs 
91. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Budapest 
92. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Jánoshalma 
93. Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Jászberény 
94. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet Szolnok 
95. Jávorszky Ödön Kórház Vác 
96. Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest 
97. Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa 
98. Kaposvári Egyetem – Egészségügyi Centrum Kaposvár 
99. Karolina Kórház – Rendelőintézet Mosonmagyaróvár 
100. Károlyi Sándor Kórház Budapest 
101. Kátai Gábor Kórház Karcag 
102. Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk 
103. Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Debrecen 
104. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kerekegyháza 
105. Keszthelyi Kórház Keszthely 
106. Kiskunfélegyházi Kórház – Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs 

Központ 
Kiskunfélegyháza 

107. Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kiskunhalas 
108. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kiskunmajsa 
109. Kisteleki Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Kistelek 
110. Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény 
111. Komlói Egészségcentrum Komló 
112. Komlós Településszolgáltatási Kft. Tótkomlós 
113. Koppány-Völgye Kistérség Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Tab 
114. Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet Kunhegyes 
115. Kunszentmárton Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton 
116. Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény Tiszafüred 



117. Lábatlan Egészségház Lábatlan 
118. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézménye 
Lajosmizse 

119. LÉT.A.MED. Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató 
Nonprofit Zrt. 

Létavértes 

120. Lőrinc-Med Nonprofit Kft. Szentlőrinc 
121. Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet Kapuvár 
122. Mágocs Város Önkormányzata Mágocs 
123. Magyar Imre Kórház Ajka 
124. Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Budaörs 
125. Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon Dunaharaszti 
126. Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Budapest 
127. Margit Kórház (Pásztó) Pásztó 
128. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Eger 
129. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely 
130. Mátrai Gyógyintézet Mátraháza 
131. MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok Szolnok 
132. MAZSIHISZ Szeretetkórház Budapest 
133. MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft. Ibrány 
134. Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mezőcsát 

135. Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Mezőtúr 
136. MH Egészségügyi Központ Budapest 
137. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Miskolc 
138. Misszió Egészségügyi Központ Veresegyház 
139. Mohácsi Kórház Mohács 
140. Móra – Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedő 

Közhasznú Kft. 
Mórahalom 

141. Móri Kórház – Rendelőintézet Mór 
142. MRE KIMM Drogterápiás Otthon Ráckeresztúr 
143. Nagyatádi Kórház Nagyatád 
144. Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet Nagykőrös 
145. Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest 
146. Nyírő Gyula Kórház Budapest 
147. Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet Oroszlány 
148. Országos Epidemiológiai Központ Budapest 
149. Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest 
150. Országos Idegtudományi Intézet Budapest 
151. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Budapest 
152. Országos Környezetegészségügyi Intézet Budapest 
153. Országos Mentőszolgálat Budapest 
154. Országos Onkológiai Intézet Budapest 
155. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Budapest 
156. Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Budapest 
157. Országos Sportegészségügyi Intézet Budapest 
158. Országos Vérellátó Szolgálat Budapest 



159. Paks Város Rendelőintézete Paks 
160. Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Pannonhalma 
161. Parádfürdői Állami Kórház Parádfürdő 
162. Pécs Egyesített Egészségügyi Intézmény Pécs 
163. Pécsi Tudományegyetem Pécs 
164. Pécsvárad Város Önkormányzata Pécsvárad 
165. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa 
166. Pestszentlőrinc–Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten 

Közhasznú Kft. 
Budapest 

167. PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. Polgár 
168. Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet és Baleseti Központ Budapest 
169. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr 
170. Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete Pilisvörösvár 
171. Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete Ráckeve 
172. Rendelőintézet Mezőkövesd 
173. Rendelőintézet Szentgotthárd Szentgotthárd 
174. Répcelak Város Önkormányzata Répcelak 
175. Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Rétság 
176. Ruzsa Község Önkormányzata Ruzsa 
177. Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft. Sarkad 
178. Sárospatak Város Rendelőintézete Sárospatak 
179. Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Sásd 
180. Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Sátoraljaújhely 
181. Selye János Kórház Komárom 
182. Semmelweis Egyetem Budapest 
183. Siófoki Kórház – Rendelőintézet Siófok 
184. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár 
185. Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Sopron 
186. Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 

Kft. 
Sümeg 

187. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyháza 
188. Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő Gyömrő 
189. Szakorvosi Rendelőintézet Monor Monor 
190. Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta Nagykáta 
191. Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 
192. Szászvár Nagyközség Önkormányzat Szászvár 
193. Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. Szécsény 
194. Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény, 

Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 
Szeged 

195. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézete Székesfehérvár 
196. Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas 
197. Szent Borbála Kórház Tatabánya 
198. Szent Imre Kórház Budapest 
199. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Budapest 
200. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház Visegrád 
201. Szent László Kórház Sárvár Sárvár 



202. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 
203. Szent Margit Kórház Budapest 
204. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Budapest 
205. Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros 
206. Szent Rókus Kórház és Intézményei Budapest 
207. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Szentendre 
208. Szigetvári Kórház Szigetvár 
209. Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Szob 
210. SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szeged 
211. Téglás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Téglás 
212. Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest 
213. Területi Egészségügyi Központ (TEK) Encs Encs 
214. Tiszakécske Város Önkormányzata Tiszakécske 
215. Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros 
216. Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központja (SZESZK) 
Tiszavasvári 

217. Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Tokaj 
218. Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Cegléd 
219. Tolna Megyei Balassa János Kórház Szekszárd 
220. Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő 
221. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító – Megelőző Intézet Törökszentmiklós 
222. Tüdőgyógyintézet Törökbálint Törökbálint 
223. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest 
224. Uzsoki Utcai Kórház Budapest 
225. Városi Egészségügyi Alapellátás Kisvárda 
226. Városi Egészségügyi és Szociális Központ Putnok 
227. Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd 
228. Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja Zalaszentgrót 
229. Városi Önkormányzat Kórháza Orosháza 
230. Városi Rendelőintézet Hajdúnánás 
231. Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Budapest 
232. Vaszary Kolos Kórház Esztergom 
233. Vecsési Egészségügyi Szolgálat Vecsés 
234. Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Velence 
235. Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű 
236. XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest 
237. XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest 
238. Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg 
239. Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet Zirc 
240. Zuglói Egészségügyi Szolgálat Budapest 
241. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. Harkány 
242. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Járóbeteg szakrendelés (Szarvas 

Gábor u.) 
Budapest 

243. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mozgó Tüdőgondozó Állomás Budapest 
244. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Járóbeteg Szakrendelés Pécs 



245. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ápolási Otthon Miskolc 
246. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Cserkeszőlő 
247. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ Budapest 
248. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Kecskemét 
249. Verpelét Nagyközségi Önkormányzat Verpelét 
250. HEVA Kft. Heves 



4. melléklet a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez  

"4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez  
 

  Az orvos legmagasabb személyi 
alapbére (alapilletménye) és 
rendszeres illetménypótlékai 

összege  
(Ft/hó, bruttó) 

Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti 
egészségügyi dolgozók illetmény- vagy 

bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási 
összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő 

közterhek nélkül 
(Ft/hó) 

1.     H I J 
2.   425 819 75 820 105 820 105 820 
3. 425 820 430 819 70 820 105 820 105 820 
4. 430 820 435 819 65 820 105 820 105 820 
5. 435 820 440 819 60 820 105 820 105 820 
6. 440 820 445 819 55 820 105 820 105 820 
7. 445 820 450 819 50 820 105 820 105 820 
8. 450 820 455 819 45 820 105 820 105 820 
9. 455 820 460 819 40 820 100 820 100 820 
10. 460 820 465 819 35 820 95 820 95 820 
11. 465 820 470 819 30 820 90 820 90 820 
12. 470 820 475 819 25 820 85 820 85 820 
13. 475 820 480 819 20 820 80 820 80 820 
14. 480 820 485 819 20 820 75 820 75 820 
15. 485 820 490 819 20 820 70 820 70 820 
16. 490 820 495 819 20 820 65 820 65 820 
17. 495 820 500 819 20 820 60 820 60 820 
18. 500 820 505 819 20 820 55 820 55 820 
19. 505 820 515819 20 820 50 820 50 820 
20. 515 820 520 819 20 820 40 820 40 820 
21. 520 820   20 820 30 820 30 820 

"  
4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez 

Az orvos legmagasabb 
személyi alapbére 
(alapilletménye) 
és rendszeres 
illetménypótlékai összege 
(Ft/hó, bruttó) 

Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozók illetmény- 
vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési 
osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül 
(Ft/hó) 



  H I J 
350 000 alatt 75 820 105 820 105 820 
350 000–359 999 70 820 100 820 100 820 
360 000–369 999 65 820 95 820 95 820 
370 000–379 999 60 820 90 820 90 820 
380 000–389 999 55 820 85 820 85 820 
390 000–399 999 50 820 80 820 80 820 
400 000–409 999 45 820 75 820 75 820 
410 000–419 999 40 820 70 820 70 820 
420 000–429 999 35 820 65 820 65 820 
430 000–439 999 30 820 60 820 60 820 
440 000–449 999 25 820 55 820 55 820 
450 000–464 999 20 000 40 000 40 000 
465 000–479 999 20 000 30 000 30 000 
480 000– 20 000 20 000 20 000 
 


