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308/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 

illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének 

részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletnek és a rendvédelmi feladatokat 

ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 

végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendeletnek a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi 

Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról 

A Kormány 

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 2. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, 

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

a következőket rendeli el: 

1. 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 

1. § 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: R1.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 

2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása 

2. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 

2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 

a) 1. melléklete a 2. melléklet szerint, 

b) 2. melléklete a 3. melléklet szerint 

módosul. 

3. Záró rendelkezések 

3. § Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba. 

1. melléklet a 308/2020. (VI. 30.) Korm. rendelethez 

Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 



  (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

      

37. Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ Berettyóújfalu 

2. melléklet a 308/2020. (VI. 30.) Korm. rendelethez 

Az R2. 1. melléklet V. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

  (A B C 

1. Központi szerv Területi szerv Helyi szerv) 

        

4.   
Büntetés-végrehajtás  

Egészségügyi Központ 
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

3. melléklet a 308/2020. (VI. 30.) Korm. rendelethez 

Az R2. 2. melléklet V. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

  (A B 

1. Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység Állományilletékes parancsnok) 

      

3. Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ főigazgató 

 


