
260/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program 

ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról 

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pontma) és me) 

alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 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] 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„2. elsődleges képzőhely: a 17. § (2) bekezdése szerinti támogatott szakképzési keretszámok 

betöltése keretében az OKFŐ által elsődleges képzőhelyként kijelölt szakképzésre akkreditált 

egészségügyi szolgáltató, ideértve az egyetemeket, a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá 

tartozó egészségügyi intézményt, valamint az igazságügyi orvostan, igazságügyi pszichiátria, 

egészségbiztosítás, felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és 

mentálhigiéniai szakpszichológia, illetve megelőző orvostan és népegészségtan szakképzést biztosító 

intézményeket is.” 

2. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

(A szakképzés teljesítése érdekében) 

„a) a támogatott szakképzés keretében a rezidens az elsődleges képzőhelyével egészségügyi 

szolgálati jogviszonyt, a nem az Eszjtv. hatálya alá tartozó képzőhely esetében az egészségügyi 

tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 7. 

§ (2) bekezdés d)–g) pontja szerinti jogviszonyt,” 

(létesít.) 

3. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16/A. § (1) A rezidens illetménye nem lehet alacsonyabb az Eszjtv. 1. melléklet szerinti illetménynél. 

(2) A rezidens szakképzése ideje alatt történő foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás az alábbiakat 

foglalja magában: 

a) a rezidens illetményének biztosításához kapcsolódó támogatás részeként az OKFŐ az elsődleges 

képzőhely részére támogatást biztosít a rezidens támogatott szakképzésének befejezéséig. A 

támogatási összeg mértéke havi bruttó 150 000 Ft, amely magában foglalja az azt terhelő szociális 

hozzájárulási adót is, 

b) azon rezidensek esetében, akik után az elsődleges képzőhely nem jogosult 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 9. 

melléklete szerinti támogatás igénybevételére, az OKFŐ a rezidens illetményének biztosításához 



kapcsolódó támogatás részeként az Eszjtv. szerint irányadó illetménynek megfelelő összeget 

biztosítja. 

(3) Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó rezidensek munkabére nem lehet alacsonyabb, mint az Eszjtv. 

1. melléklete szerinti illetmény.” 

4. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„34. § Azon rezidens esetében, akinek 2020. december 31-én hatályos kinevezésében olyan 

elsődleges képzőhely van kijelölve, amely 2021. január 1-jétől nem tartozik az Eszjtv. hatálya alá, az 

OKFŐ a rezidens illetményének biztosításához kapcsolódó támogatás részeként – amennyiben a 

képzőhely 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 9. melléklete szerinti bértámogatásra nem jogosult – az 

Eszjtv. szerint irányadó illetménynek megfelelő összeget biztosítja az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó 

elsődleges képzőhely részére a rezidens támogatott szakképzésének befejezéséig.” 

5. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 35/F. §-sal egészül ki: 

„35/F. § E rendeletnek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens 

Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 

30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 260/2021. (V. 20.) Korm. rendelettel megállapított 16/A. § 

(2) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2021. március hónapra esedékes illetmény 

megállapítása során kell alkalmazni.” 

6. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 

 a)5. § (1) bekezdés b) pontjában az „az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 

2003. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.)” szövegrész helyébe az „az Eütev.” szöveg, 

 b)6. alcímének címében, 22. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 27. §-ában az „ÁEEK” szövegrész 

helyébe az „OKFŐ” szöveg, 

 c)13. § (1) bekezdésében az „ÁEEK-t” szövegrész helyébe az „OKFŐ-t” szöveg 

lép. 

7. § Hatályát veszti a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 

 a)24. §-a, 

 b)26. §-ában az „– ideértve a 24. § (1) bekezdése szerinti jelölteket is –” szövegrész. 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 


