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53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 

a praxisközösségekről 

A Kormány 

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a 6–7. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

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

a 8–13. § és az 1–6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, 

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

következőket rendeli el: 

1. § E rendelet hatálya az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvényben meghatározott háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra (a 

továbbiakban együtt: háziorvos) és háziorvosi szolgáltatókra, valamint az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti praxiskezelőre (a 

továbbiakban: praxiskezelő) terjed ki. 

2. § (1) Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Eüatv.) szerinti praxisközösség a (2) és (3) bekezdés szerinti 

formákban jöhet létre. 

(2) Az egészségügyi alapellátási szakmai együttműködés érdekében a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló miniszteri rendelet szerinti 

területi kollegiális szakmai vezető háziorvosok illetékességi területén egy-egy – a 

terület háziorvosi, illetve fogorvosi praxisaiból álló – kollegiális praxisközösség jön 

létre. 

(3) A (2) bekezdés szerinti kollegiális praxisközösségen belül egy telephelyen, 

vagy azonos településen egymással szomszédos egészségügyi alapellátási 

körzetekben, vagy egymással szomszédos településeken működő, legalább 5 

háziorvosi szolgálat részvételével a magasabb szintű egészségügyi szolgáltatás 

nyújtása érdekében a következő szakmai együttműködési formák hozhatók létre: 

a) egyesült praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi 

szolgálat között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az 

alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében valamennyi háziorvosi 

szolgálatot ugyanaz az egészségügyi szolgáltató működteti; 

b) integrált praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi 

szolgálat között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az 

érintett háziorvosi szolgálatban praxisjoggal rendelkező háziorvosok vagy a 

háziorvosi szolgálatokat működtető egészségügyi szolgáltatók – önállóságukat 



megtartva – egy közösen alapított egészségügyi szolgáltatót hoztak létre 

alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében; 

c) praxisközösségi konzorcium, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi 

szolgálat között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az 

érintett háziorvosi szolgálatokat működtető egészségügyi szolgáltatók – megőrizve 

önállóságukat – egymással konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek 

alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében, és soraikból egy 

konzorciumvezetőt jelöltek meg, amely képviseli az együttműködést. 

3. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti kollegiális praxisközösségben való részvétel 

feltétele, hogy a háziorvosi szolgáltató a praxiskezelő által közzétett formában 

praxisközösségi felvételi kérelmet nyújt be, amelyben nyilatkozatot tesz, hogy 

vállalja 

a) a területi kollegiális szakmai vezetői választásokon való részvételt, 

b) a praxiskezelő, illetve a területi szakmai vezető által összehívott 

konzultációkon való részvételt, 

c) hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne legalább 4 óra 

prevenciós rendeléssel, 

d) a prevenciós rendelés során a praxiskezelő által megadott módszertanok 

alkalmazását, 

e) a praxis aggregált morbiditási, mortalitási és a praxiskezelő által kért 

statisztikai adatok összeállítását és megadását, 

f) a területen működő háziorvosi szolgálatokkal közös helyettesítési rend 

kialakítását, 

g) a területen működő háziorvosi és háziorvosi ügyeleti szolgálatokkal ügyeleti 

rend kialakítását. 

(2) A praxiskezelő a hiánytalan felvételi kérelem esetén a háziorvosi szolgálatot a 

kollegiális praxisközösségbe felveszi, amelyről igazolást küld a háziorvosi 

szolgáltatónak és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (a továbbiakban: 

finanszírozó). 

(3) A praxiskezelő, illetve a területi kollegiális szakmai vezető a nyilatkozatban 

vállaltak teljesítését ellenőrizheti, és hiányosság esetén határidő megjelölésével 

felhívja a háziorvosi szolgálatot a nyilatkozatban vállaltak teljesítésére és annak 

igazolására. 

(4) Ha a háziorvosi szolgálat a (3) bekezdés szerinti felhívásban foglaltakat a 

kijelölt határidővel nem teljesíti, a praxiskezelő a praxisközösségi tagságot 

megszüntetheti. 

4. § (1) A 2. § (3) bekezdése szerinti egyesült és integrált praxisközösség, 

valamint a praxisközösségi konzorcium 

a) vállalja a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok teljesítését, 

b) pályázatot nyújthat be az európai uniós alapokból vagy az Egészségbiztosítási 

Alapból finanszírozott egészségügyi alapellátás fejlesztését célzó pályázatokra, 

c) a b) pont szerinti pályázat keretében elnyert támogatás esetén eszközfejlesztést 

hajthat végre, vagy további szakembereket foglalkoztathat, illetve ennek 

támogatására teljesítménydíjazást vehet igénybe, 



d) a b) pont szerinti pályázat keretében elnyert támogatás esetén a 

praxisközösségben rendelkezésre álló további szakorvosi képesítések, licencek és 

más szakmai jártasságok használatához szükséges feltételeket megteremtheti, 

illetve az általuk végzett tevékenység után díjazást vehet igénybe, 

e) a praxisközösséghez tartozó szolgálatonként hetente legalább 4 óra, továbbá 

praxisonként 2000 fő bejelentkezett létszám felett minden további 500 fő után 

hetente legalább további egy óra időtartamban prevenciós rendelést biztosít, 

f) vállalja a praxiskezelő által meghatározott, a praxisközösségbe történő 

belépésre és az annak keretében folytatandó szakmai munkára vonatkozó további 

előírások teljesítését, 

g) vállalja a praxiskezelő által közzétett módszertanok és protokollok 

alkalmazását. 

(2) Létrejöttét követően a 2. § (3) bekezdése szerinti praxisközösség a működési 

formájának megfelelő alapító dokumentáció másolatának benyújtásával a 

praxiskezelő által közzétett formában kezdeményezi nyilvántartásba vételét a 

praxiskezelőnél. 

(3) Hiánytalan dokumentáció esetén a praxiskezelő a praxisközösséget 

nyilvántartásba veszi, amelyről igazolást küld a kezdeményezőnek és a 

finanszírozónak. 

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. február 

15-én lép hatályba. 

(2) A 11. § (3) és (5) bekezdése, valamint a 3. és 5. melléklet 2022. január 1-jén 

lép hatályba. 

(3) A 11. § (6) bekezdése, valamint a 6. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

6. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

R.) 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) Az (1) és (2) bekezdés szerinti laboratóriumi vizsgálatokra, valamint CT, 

MR vizsgálatra történő beutalásra – ha a beutalás az életkorhoz kötött 

szűrőprogram keretében kiszűrt, nem negatív beteg további vizsgálata érdekében 

történik – az a háziorvosi tevékenységet végző orvos, a rend- és honvédelmi 

alapellátásba tartozó tevékenységet végző orvos, valamint a honvédelmi szervezet 

orvosa is jogosult, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló miniszteri rendelet szerinti valamely – nem háziorvosi – 

szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik.” 

(2) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A biztosítottat rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó 

megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező 

orvos és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében 

illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy fizikoterápia szakorvosa utalhatja 

be. A 0–3 év közötti gyermeket habilitációs kezelésre a háziorvos, házi 

gyermekorvos is beutalhatja.” 

7. § Az R. 



a) 2. § (2) bekezdés e) pontjában a „honvédelemért felelős miniszter irányítása és 

vezetése alá tartozó szervek” szövegrész helyébe a „honvédelemről és a Magyar 

Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 

2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezet (a 

továbbiakban: honvédelmi szervezet)” szöveg, 

b) 3. § (1) és (2) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész helyébe az „– a (2a) 

bekezdésben foglaltakra is figyelemmel –” szöveg 

lép. 

8. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

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

továbbiakban: Kr.) a következő 16–16/B. §-sal egészül ki: 

„16. § (1) A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatnak 

az ezen jogviszonya tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 

törvény hatálya alá nem tartozó – heti 40 órában foglalkoztatott – egészségügyi 

szakdolgozója után a szakdolgozói bértámogatás mértékét a 36. számú melléklet 

tartalmazza. A háziorvosi szolgáltató a bértámogatás szociális hozzájárulási adóval 

csökkentett összegét a szakdolgozó bérének a szakdolgozó 2020. decemberi 

munkabérét, de legalább a mindenkori garantált bérminimumot meghaladó 

részének a kifizetésére köteles fordítani. 

(2) A háziorvosi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti szakdolgozói bértámogatásra 

háziorvosi szolgálatonként a bejelentkezett biztosítottak korcsoportos pontszáma 

alapján az alábbiak szerint jogosult: 

a) 3000 pontig egy fő – heti 40 órában foglalkoztatott – szakdolgozó után, 

b) 3001–3500 pont között kettő fő – 1 fő heti 40 órában, 1 fő heti 20 órában 

foglalkoztatott – szakdolgozó után, 

c) 3501–4000 pont között kettő fő – heti 40 órában foglalkoztatott – szakdolgozó 

után, 

d) 4001–4500 pont között három fő – 2 fő heti 40 órában, 1 fő heti 20 órában 

foglalkoztatott – szakdolgozó után, 

e) 4501 pont felett három fő – heti 40 órában foglalkoztatott – szakdolgozó után. 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása érdekében a háziorvosi szolgáltató megállapítja 

a szakdolgozónak az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény 8. § (8) és (9) bekezdése és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 

2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § 

(3) bekezdése szerinti gyakorlati idejét és az igazolásokkal alátámasztott gyakorlati 

időt lejelenti a NEAK részére. A NEAK a gyakorlati idő igazolásához iratokat 

kérhet be, és ellenőrzést folytathat le. A szakdolgozói bértámogatás a gyakorlati idő 

szerint módosul, amelyet a NEAK a nyilvántartásában átvezet. 

(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól kisebb óraszámban történő foglalkoztatás 

esetén a háziorvosi szolgáltató időarányos díjazásra jogosult. 

(5) A szakdolgozói bértámogatásra a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatok 

a rendes havi finanszírozással egyidejűleg jogosultak. 

(6) A szakdolgozói bértámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet Háziorvosi, 

szakdolgozói bértámogatás előirányzat szolgál. 



16/A. § (1) A háziorvosi szolgáltató ezen jogviszonya tekintetében az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó, 

területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatokban 

szolgálatonként egy – heti 40 órában – foglalkoztatott háziorvos után havonta 

háziorvosi bértámogatásra jogosult, amelyet a háziorvosi szolgáltató a háziorvost 

közvetlenül megillető munkabérére és annak közterheire köteles fordítani. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti háziorvosi bértámogatás összegét a 37. számú 

melléklet tartalmazza. 

(3) A háziorvosi szolgálat orvosa a 37. számú mellékletben a praxisközösségekről 

szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pkr.) 2. § (2) és (3) 

bekezdése szerinti praxisközösségre irányadó emelt összegű bértámogatásra azon 

hónapot követő első naptól azon hónap utolsó napjáig jogosult, amely hónapban az 

adott praxisközösség megfelel a Pkr. 2. § (2) és (3) bekezdésében foglalt 

feltételeknek. 

(4) A háziorvosi szolgálat háziorvosának 37. számú melléklet szerinti gyakorlati 

idejét az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. § (8) 

és (9) bekezdése és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) 

bekezdése szerint kell megállapítani. 

(5) A háziorvosi bértámogatáshoz szükséges gyakorlati időt a NEAK felé igazolni 

kell. A NEAK a gyakorlati idő igazolásához iratokat kérhet be, és ellenőrzést 

folytathat le. A háziorvosi bértámogatás a gyakorlati idő szerint módosul, amelyet a 

NEAK a nyilvántartásában átvezet. 

(6) Az (1) bekezdésben foglaltaknál kisebb óraszámban, vagy rövidebb 

időtartamban történő foglalkoztatás esetén a háziorvosi szolgáltató időarányos 

díjazásra jogosult. 

(7) A háziorvosi bértámogatásra a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatok a 

rendes havi finanszírozással egyidejűleg jogosultak. 

(8) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 16. § (1) bekezdése, valamint az (1) 

bekezdés szerinti támogatás, illetve annak módosítása iránti igényét a NEAK által 

meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be, a 

NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A NEAK a 

praxisközösséghez történő csatlakozás időpontját és tényét a praxiskezelőn 

keresztül ellenőrizheti. 

(9) A háziorvosi bértámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti 

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás előirányzat szolgál. 

16/B. § (1) A Pkr. 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott praxisközösségi 

formában működő praxisközösséghez tartozó körzetek számára folyósított összeget 

együttesen kell kezelni azzal, hogy 

a) a finanszírozás során a degressziót az együttes létszámra kell számolni, 

b) a praxisközösség valamely orvosához bejelentkezett biztosított tekintetében 

eseti ellátási díj nem számolható el, ha a választott háziorvost a praxisközösséghez 

tartozó más háziorvos helyettesíti. 



(2) A Pkr. 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott praxisközösségi 

formában működő praxisközösségben az (1) bekezdés a) pontja szerinti számítás 

után a háziorvosok szakképzettségi szorzójának átlagával kell a díjazást 

megállapítani azzal, hogy a 11. § (4) bekezdése nem alkalmazható.” 

9. § A Kr. III. fejezete a következő 25/A. §-sal egészül ki: 

„25/A. § (1) Az alap- és szakellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető 

fogorvosi szolgáltatók, illetve fogorvosi szakrendelést működtető fogorvosi 

szolgáltatók egészségügyi dolgozói a 16. és 16/A. § alkalmazásával jogosultak az 

ott meghatározottak szerint bértámogatásra. A bértámogatás összegét a 36. és a 37. 

számú melléklet tartalmazza. 

(2) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 16. § (1) bekezdése, valamint a 

16/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás, illetve annak módosítása iránti igényét a 

NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában 

nyújthatja be, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A 

NEAK a praxisközösséghez történő csatlakozás időpontját és tényét a 

praxiskezelőn keresztül ellenőrizheti. 

(3) A fogorvosi és szakdolgozói bértámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet 

szerinti Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás előirányzat szolgál.” 

10. § (1) A Kr. 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„77. § E rendeletnek a Pkr.-rel megállapított 16. §-a, 16/A. §-a és 25/A. §-a 

szerinti bértámogatásra az érintett egészségügyi szolgáltatók – figyelemmel a 16/A. 

§ (3) bekezdésében foglaltakra – először 2021. január hónapra vonatkozóan 

jogosultak azzal, hogy azt a NEAK 2021 áprilisától utalványozza. Ha a szolgálat 

2021. február 28-ig nyilatkozik arról, hogy a Pkr. szerinti valamely 

praxisközösségbe belép, az érintett orvos a 37. számú mellékletben meghatározott, 

a Pkr. 2. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti praxisközösségre irányadó, emelt 

összegű bértámogatásra 2021. január hónapjától jogosult.” 

(2) A Kr. a következő 78. §-sal egészül ki: 

„78. § Ez a rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó 

betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

11. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Kr. a 2. melléklet szerinti 36. számú melléklettel egészül ki. 

(3)1 

(4) A Kr. a 4. melléklet szerinti 37. számú melléklettel egészül ki. 

(5)2 

(6)3 

12. § A Kr. 19. § (3) bekezdés b) pont 

a) ba) alpontjában a „2,1” szövegrész helyébe a „3,1” szöveg, 

b) bb) alpontjában az „1,7” szövegrész helyébe a „2,3” szöveg, 

c) bc) alpontjában az „1,5” szövegrész helyébe az „1,7” szöveg, 

d) bd) alpontjában az „1,3” szövegrész helyébe az „1,4” szöveg 

lép. 
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13. § Hatályát veszti a Kr. 

a) 14. § (4a) és (4b) bekezdése, 

b) 15. §-a. 

1. melléklet az 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelethez 

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

Millió forint 

Megnevezés 
2021. évi 

előirányzat 

  

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
 

  

Praxisfinanszírozás 121 492,0 

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 71 558,9 

Indikátorrendszer finanszírozása 7 300,0 

Eseti ellátás díjazása 649,3 

Ügyeleti szolgálat 13 106,2 

1

. 
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 214 106,4 

  

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem   

  

Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1 

Védőnői ellátás 24 009,8 

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4 

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6 

MSZSZ: nőgyógyászat 96,3 

2

. 
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 27 028,2 

  Fogászati ellátás   

  Praxisfinanszírozás 42 494,1 

  Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás 24 583,0 

3

. 
Fogászati ellátás összesen 67 077,1 

4

. 
Otthoni szakápolás 5 596,8 

5

. 
Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 9 796,9 

6

. 
Művesekezelés 27 771,1 

  

Célelőirányzatok   

  

Méltányossági alapon történő térítések 3 911,3 

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0 

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint 

háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása 
1 250,0 

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0 



Egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi béremelésének fedezete 365 441,1 

Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, 

béremelésének fedezete 
3 830,1 

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem- 

kiegészítése 
15 029,1 

Fiatal szakorvosok támogatása 320,8 

7

. 
Célelőirányzatok összesen 

389 

857,4 

8

. 
Mentés 45 479,1 

9

. 
Laboratóriumi ellátás 24 266,1 

  

Összevont szakellátás   

  

Járóbeteg-szakellátás 184 457,8 

Népegészségügy fejlesztése 2 717,5 

Működési költségelőleg 2 000,0 

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás 3 501,4 

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás 4 800,0 

Fekvőbeteg-szakellátás 629 035,5 

aktív fekvőbeteg-szakellátás 534 534,8 

krónikus fekvőbeteg-szakellátás 87 573,1 

fogvatartottak egészségügyi ellátása 1 927,6 

várólista csökkentés 5 000,0 

Extrafinanszírozás 1 000,0 

Speciális finanszírozású szakellátás 51 211,9 

1

0. 
Összevont szakellátás összesen 

878 

724,1 

1

2. 
Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 658,5 

1

3. 
Finanszírozási rendszer átalakítása 45 000,0 

1

4. 
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 

119 

659,8 

ÖSSZESEN 
1 865 

021,5 

” 

2. melléklet az 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelethez 

„36. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 

A háziorvosi, fogorvosi szolgálatok és szakellátó fogászatok szakdolgozói 

bértámogatásának összege 

2021. január 1-jétől (amely összeg a szociális hozzájárulási adót is 

tartalmazza) 



Gyakorlati 

idő (év) 
Szakdolgozói bértámogatás szociális 

hozzájárulási adóval növelt összege (Ft/hó) 

0–3 71 800 

4–6 81 300 

7–9 90 800 

10–12 100 300 

13–15 109 900 

16–18 119 400 

19–21 128 900 

22–24 138 400 

25–27 147 900 

28–30 157 400 

31–33 166 900 

34–36 176 400 

37–39 185 900 

40–42 195 400 

43–45 204 900 

46–48 214 600 

49– 224 600 

” 

3. melléklet az 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelethez4 

4. melléklet az 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelethez 

„37. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 

A háziorvosi, fogorvosi szolgálatok és szakellátó fogászatok orvosi 

bértámogatásának összege 2021. január 1-jétől (amely összeg a szociális 

hozzájárulási adót is tartalmazza) 

Gyakorlati 
idő (év) 

Háziorvosi, fogorvosi bértámogatás összege (Ft/hó) 

Praxisközösségen kívül maradó háziorvosok, 

fogorvosok esetében 

Kollegiális 
praxisközösség esetében 

[Pkr. 2. § (2) bekezdés] 

Egyesült, integrált praxisközösség és 
praxisközösségi konzorcium esetében 

[Pkr. 2. § (3) bekezdés] 

0–2 18 300 48 900 61 100 

3–5 64 000 170 500 213 200 

6–10 150 100 400 300 500 400 

11–15 190 900 509 000 636 300 

16–20 213 300 568 800 711 000 

21–25 253 100 674 900 843 600 

26–30 286 800 764 800 956 000 

31–35 304 700 812 600 1 015 800 

36–40 342 800 914 200 1 142 800 

41– 428 800 1 143 400 1 429 300 

” 
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5. melléklet az 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelethez5 

6. melléklet az 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelethez6 

 
1 A 11. § (3) bekezdése az 5. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép 

hatályba. 
2 A 11. § (5) bekezdése az 5. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép 

hatályba. 
3 A 11. § (6) bekezdése az 5. § (3) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép 

hatályba. 
4 A 3. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba. 
5 Az 5. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba. 
6 A 6. melléklet az 5. § (3) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba. 
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