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48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 

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) és 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: R.) 

2. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1c) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az ágazati előmeneteli 

szabályokat kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező 

alapellátó egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban 

foglalkoztatott egészségügyi dolgozókra is, ha az egészségügyi szolgáltató 

kizárólag – ide nem értve a munkavállalói résztulajdont – az állam, helyi 

önkormányzat vagy olyan egyházi jogi személy vagy vallási egyesület tulajdonában 

vagy fenntartásában áll, amely az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 

2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. § (8) bekezdése alapján úgy 

döntött, hogy az egészségügyi szolgáltatónál alkalmazni kell az Eszjtv.-t.” 

2. § Az R. „6. Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 11/L. §-sal egészül 

ki: 

„11/L. § E rendelet alkalmazásában 2021. március 1. napját megelőzően 

egészségügyi szolgálati jogviszony alatt közalkalmazotti jogviszonyt kell érteni.” 

3. § Az R. „6. Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 11/M. §-sal egészül 

ki: 

„11/M. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:267–A:272 mezőjében 

meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. január 1-jén jogviszonyban álló 

foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. január 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 2021. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell 

megfizetni.” 

4. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

5. §1 

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 
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(2) Az 5. § 2021. március 1-jén lép hatályba. 

1. melléklet a 48/2021. (II. 5.) Korm. rendelethez 

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 267–272. sorral egészül ki: 

  (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

  

26

7. 

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberén

y 

26

8. 

Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Sárvíz 

26

9. 

Püspökladány Városüzemeltetési Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság Püspökladá

ny 

27

0. 

Budakeszi Egészségügyi Központ Budakeszi 

27

1. 

Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Budapest 

27

2. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Biatorbágy 

 


