359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet a fiatal szakorvosok bérfejlesztésével kapcsolatos
kormányrendeletek módosításáról
hatályos: 2016.11.25 - 2022.10.31
A Kormány
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3)
bekezdés b) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont
mf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. és a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m)
pont mf) alpontjában 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
1–3. §1
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: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 2/A. alcíme a következő
2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § (1) Az az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó fiatal szakorvos, aki
2016. augusztus 31-én az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens
Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI.
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1.) 30. §-a szerinti fiatal szakorvosok támogatására (a
továbbiakban: fiatal szakorvosok támogatása) volt jogosult, nyilatkozhat arról, hogy 2017. október
31-éig a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bérkiegészítést vagy a fiatal szakorvosok támogatását kívánja
igénybe venni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot 2016. december 7-éig teheti meg a fiatal szakorvos az őt
foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltatónál. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató
köteles a fiatal szakorvosok támogatását választó fiatal szakorvosokra tekintettel a Kr.1. 31. § (1)
bekezdése szerinti igénylési kérelmet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)
részére az OEP által meghatározott formában elektronikus úton 2016. december 14-éig benyújtani.
(3) Az
a) az (1) bekezdés szerinti fiatal szakorvos, aki a (2) bekezdés szerinti határidőn belül nem tesz
nyilatkozatot, és
b) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó fiatal szakorvos, aki 2016. december 7-ét követően, a fiatal
szakorvosok támogatására való jogosultságának fennállása alatt a 2/A. § (1) bekezdése szerinti
bérkiegészítésre válik jogosulttá,

2017. október 31-éig – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 2/A. § (1) bekezdése
szerinti bérkiegészítésre jogosult, a Kr.1. 35/D. §-ában foglaltak egyidejű alkalmazása mellett.
(4) Az a fiatal szakorvos, aki az (1) bekezdés szerinti – a (2) bekezdésben foglalt határidőben megtett
– nyilatkozata alapján a fiatal szakorvosok támogatását veszi igénybe, e támogatásra 2016. december
1-jétől válik jogosulttá.
(5) Azt a fiatal szakorvost, aki 2016. november 30-át követően az (1)–(3) bekezdés alapján a 2/A. § (1)
bekezdése szerinti bérkiegészítésben részesül, és erre tekintettel őt bérhátrány éri ahhoz képest,
mint ha a fiatal szakorvosok támogatásában részesült volna, a fiatal szakorvosok bérkülönbözete illeti
meg.
(6) A fiatal szakorvosok bérkülönbözetének tárgyhavi mértéke
a) a fiatal szakorvosok támogatására vonatkozó szabályok alkalmazásával számított tárgyhavi bér
(illetmény) és
b) a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bérkiegészítésre vonatkozó szabályok alkalmazásával számított
tárgyhavi bér (illetmény)
különbözete.
(7) A fiatal szakorvosok bérkülönbözete nem része az alapbérnek (illetménynek), a mozgóbér elemek
számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.
(8) A fiatal szakorvosok bérkülönbözetét az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a
foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzációra való jogosultság és a
kompenzáció összegének számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.
(9) A fiatal szakorvosok bérkülönbözetére való jogosultság fennállását és összegét az egészségügyi
szolgáltató munkáltató havonta megállapítja, és a fiatal szakorvosok bérkülönbözetét hóközi
kifizetéssel a jogosult részére kifizeti.
(10) A fiatal szakorvosok bérkülönbözete fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének fedezete
előirányzat szolgál.”
2. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B. § (1) Azt a 2/B. § (1) bekezdése szerinti fiatal szakorvost, aki 2016. szeptember, október,
november hónapban bérkiegészítésben részesült, és erre tekintettel őt bérhátrány érte ahhoz
képest, mint ha a fiatal szakorvosok támogatásában részesült volna, egyszeri bérkülönbözet illeti meg
a 2016. szeptember, október, november hónapra kifizetett bérre tekintettel.
(2) Az egyszeri bérkülönbözet mértéke
a) a fiatal szakorvosok támogatására vonatkozó szabályok alkalmazásával számított tárgyhavi bér
(illetmény) és

b) a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bérkiegészítésre vonatkozó szabályok alkalmazásával számított
tárgyhavi bér (illetmény)
különbözete.
(3) Az egyszeri bérkülönbözet nem része az alapbérnek (illetménynek), a mozgóbér elemek számítása
tekintetében nem kell figyelembe venni.
(4) Az egyszeri bérkülönbözetet az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a
foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzációra való jogosultság és a
kompenzáció összegének számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.
(5) Az egyszeri bérkülönbözetre való jogosultságot és annak összegét az egészségügyi szolgáltató
munkáltató állapítja meg, és a 2016. december hónapra esedékes munkabér kifizetésével egyidejűleg
a jogosult részére kifizeti.
(6) Az egyszeri bérkülönbözet fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú
melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.”
3. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe az „OEP” szöveg lép.
2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm.
rendelet módosítása
4–5. §2
4. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet] 30. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti támogatásban az a fiatal szakorvos részesülhet, aki erre vonatkozó
igényét 2017. október 31-éig bejelenti.”
5. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 35/D. §-ában a „részesülhetnek” szövegrész helyébe a
„részesülnek” szöveg lép.
6. § Hatályát veszti a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
a)3
b)4
c)5
d)6
e)–g)7

h)8
3. Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet
hatályon kívül helyezése
7. §9 Hatályát veszti az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII. 16.) Korm.
rendelet.
4. Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 6. § b), c), e), f) és g) pontja 2022. november 1-jén lép hatályba.
(3) A 6. § a), d) és h) pontja 2023. április 1-jén lép hatályba.

1

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a) pontja a 8. § (3) bekezdése alapján 2023. április 1-jén lép hatályba.

4

A 6. § b) pontja a 8. § (2) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

5

A 6. § c) pontja a 8. § (2) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

6

A 6. § d) pontja a 8. § (3) bekezdése alapján 2023. április 1-jén lép hatályba.

7

A 6. § e)–g) pontja a 8. § (2) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

8

A 6. § h) pontja a 8. § (3) bekezdése alapján 2023. április 1-jén lép hatályba.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

