
173/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

és 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 módosításáról1 

hatályos: 2015.07.03 - 2015.07.04 

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 2. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

módosítása 

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kr.) 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
2015 évi összevont szakellátás előirányzata 

2. 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 

2. § 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: Bér 

rendelet) a következő 2/A. alcímmel egészül ki: 

„2/A. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó 

egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók bérkiegészítése 

2/A. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó 

egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók a 2015. július 1. és 2015. 

december 31. közötti időszakra bérkiegészítésre jogosultak, amely számításának 

alapja 

a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139. § (2) bekezdése 

alapján számított 

aa) ügyeleti díjnak, 

ab) az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótléknak, 

ac) készenléti díjnak, valamint 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=177186.1013828#foot1


ad) rendkívüli munkavégzés bérpótlékának és 

b) az Eütev. 29. §-a alapján számított 

ba) ügyeleti díjnak, 

bb) az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótléknak, 

bc) készenléti díjnak, valamint 

bd) rendkívüli munkavégzés bérpótlékának 

a különbözete. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérkiegészítés kifizetése érdekében az egészségügyi 

ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény 

támogatásra jogosult, amelynek fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FinR.) 5. számú melléklete szerinti 

Célelőirányzatok jogcímen belül az egészségügyi dolgozók bérkiegészítésére 

nevesített előirányzat szolgál.” 

3. § A Bér rendelet 3. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki: 

„4/A. § (1) A 2/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás igénylésére, elszámolására 

és ellenőrzésére a 3., 4. és 5. §-ban foglaltakat az e § szerinti eltérésekkel kell 

alkalmazni. 

(2) A munkáltató az igénybejelentését az OEP által meghatározott tartalommal, 

legalább 5 munkanapos határidővel megállapított időpontig nyújtja be az OEP 

részére. 

(3) A (2) bekezdés szerinti igénybejelentés alapján az OEP a támogatási összeget a 

2015. július 1-jei munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján állapítja meg. 

(4) A ténylegesen kifizetett összegekről történő elszámolás 2016. február 15-éig 

esedékes az OEP által meghatározott módon.” 

4. § A Bér rendelet 

a) 1. § (3) bekezdésében a „végrehajtása, valamint az Eütev. 29/C. § (1) bekezdése 

szerinti átsorolás során” szövegrész helyébe a „végrehajtása során” szöveg, 

b) 4. § (5) bekezdésében az „az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: FinR.)” szövegrész helyébe az „a FinR.” szöveg 

lép. 

3. Záró rendelkezés 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

1. melléklet a 173/2015. (VII. 2.) Korm. rendelethez 

1.    A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „Célelőirányzatok” megjelölésű 

mezője az „Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő 

jövedelemkiegészítése” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 

ki: 

  (Megnevezés 2015. évi előirányzat 



  Célelőirányzatok)   

„ 

  Egészségügyi dolgozók bérkiegészítése 5338,9 

” 

2.    A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő sor 

lép: 

  (Megnevezés 2015. évi előirányzat) 

„ 

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 4661,1 

” 

3.    A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat 13. sor „Célelőirányzatok 

összesen” megjelölésű sorában a „67 737,1” szövegrész helyébe a „73 076,0” 

szöveg lép. 

 

5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez550 

      millió forint 

 

Megnevezés 

2015. évi 

 előirányzat 

  

 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

   Praxisfinanszírozás 86 292,0 

   Eseti ellátás díjazása 649,3 

   Ügyeleti szolgálat 10 106,2 

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 97 047,5 

   Iskolaegészségügyi ellátás 2 217,1 

   Védőnői ellátás 19 529,8 

   Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4 

   MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6 

  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3 

2. Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 22 448,2 

3. Fogászati ellátás 25 946,8 

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 196,9 

8. Művesekezelés 23 171,1 

9. Otthoni szakápolás 4 596,8 

11. Működési költségelőleg 2 000,0 

 Célelőirányzatok  

  Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás 8,9 

  Méltányossági alapon történő térítések 5 611,3 
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  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 60,0 

  Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint 

háziorvosi szolgálatok együttműködésének támogatása 
750,0 

  Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0 

  Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete 53 486,9 

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő 

jövedelemkiegészítése 
7 800,0 

13. Célelőirányzatok összesen 67 737,1 

15. Mentés 29 471,2 

17. Laboratóriumi ellátás 21 191,3 

 Összevont szakellátás  

   Járóbeteg szakellátás 123 419,1 

   Fekvőbeteg szakellátás 428 835,5 

   – aktív fekvőbeteg szakellátás 359 986,3 

   – krónikus fekvőbeteg szakellátás 62 849,2 

   – bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 1 000,0 

   – várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete 5 000,0 

   Extrafinanszírozás 500,0 

  Speciális finanszírozású szakellátás 76 069,1 

18. Összevont szakellátás összesen 628 823,7 

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 000,0 

22. Háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteme 10 000,0 

Összesen 948 630,6 

 

 
1 A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 

2015. július 4. napjával. 
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