480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet
(hatályos: 2020.11.05 - 2020.11.05)
480/2020. (XI. 4.) 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. rendelet módosításáról
A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV.
törvény 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint b) 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 (a továbbiakban: Kr.) a következő 3/C–3/D. §-sal egészül ki:
„3/C. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi
szakdolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (4) és (5)
bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a
2020. november hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak
szociális hozzájárulási adójához, valamint az alapbéremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és
annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.
(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (4)
és (5) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.
(3) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke
2020. november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő
támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt
összeggel.
(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege
megegyezik 2020. november hónaptól a 2020. november 1-jén hatályos 15. melléklet szerinti emelt
támogatásra (a 2020. november 1-jén hatályos alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos
alapbérek alapján számított mozgóbér különbözete), illetve az alapbér emelkedésre eső mozgóbér
elemek és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.
3/D. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató
védőnői szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált
illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. november hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez
(garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra
jogosult.
(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6)
bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020.
november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő
támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt
összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális
hozzájárulási adó összegével.”
2. § A Kr. 3. alcíme a következő 4/G. §-sal egészül ki:
„4/G. § (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/C. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás
iránti igényét, valamint a védőnői szolgáltató munkáltató a 3/D. § (3) bekezdése szerinti támogatás
iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja
be legkésőbb 2020. november 23-ig. A munkáltató a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási
összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt
benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formában. A
munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.
(2) A 3/C. és 3/D. § szerinti támogatási összeget a NEAK először 2020. november 30-áig, majd ezt
követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018–2020. évi
béremelésének fedezete előirányzat szolgál.
(3) A támogatás kizárólag a 2020. november hónaptól alkalmazandó alapbéremelésre, az ahhoz
kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett
szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt
jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.”
3. § A Kr. 6. alcíme a következő 11/K. §-sal egészül ki:
„11/K. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:262–266. mezőjében meghatározott egészségügyi
szolgáltatónak 2020. november 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy
bérnövelésre 2020. november 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 munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja
részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2020. november
hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.”
4. § A Kr. 2. melléklete a Melléklet szerint módosul.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Melléklet a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 107. sora helyébe a következő sor lép:
(A

B

1.
107.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató
Kiskunhalas
Kórháza

2. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 241. sora helyébe a következő sor lép:

1.
241.

(A

B

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nonprofit Kft.

Harkány

3. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 262–266. sorral egészül ki:

1.
262.

(A

B

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs
Központ

Debrecen

263. Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

Budapest

264. KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.

Budapest

265. Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft.

Budapest

266. Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft.

Tapolca

