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nyrijtott tiibbletmunk6j uk
elismer6sek6nt az eg6szs6gtigyi 6s eg6szs6giigyben
dolgoz6kat 6rint6 egyszeri rendkiviili juttat6sr6l
a ve sz6lyhelyzet soriin

A Korm6ny-hat6skoi6ben,
az Alaptrirv6ny
- 15. cikk (3) bekezd6s6ben meghat6rozott-eredeti
az AJaptorv6ny 15. cikk (1) bekezd6s6ben
heghat5rozott feladatkor6ben elj6rva a kovetkez6ket rendeli el:
kihirdet6s6r6i sz6l6 4012020. (III. 11.) Korm.
1. S (1) A vesz6lyhelyzet
-vesz6lyhelyzetre
(a tov6bbiakban: vesz6lyhelyzet)
rendelettel kihirdetett
tekintettel az eg6szs6giigyi tev6kenys6g v6gz6s6nek egyes k6rd6seir6l sz6i6
2003. 6vi lJ(XXiV. tdrv6ni, (a tov6bbiakban: Eiitev.) szerinti eg6szs6giigyi 6s
eg6szs6gtigyben dolgoz6, valamint a (B)-(9) es (12) be.ke1d6s sze.rinti szem6ly
elyszeri r6ndkivtli juttatasra (a tov6bbiakban: rendkiviili juttat6s) jogosult a
(2)-(16) bekezd6sekben foglalt felt6telek szerint.
(2) A (3) bekezdtis szerinti, valamint az (5)-(7) bekezd6s.. szerinti
eg6szs6gtigyi dolgoz6 akkorjogosult a rendkivtilijuttat6sra, ha az.Fttev.7. S
(zi bet<6zo6s d-b) 6s j.l pirntja szerinti jogviszony valamelyik6ben v6gez
eo6szs6oiiwi tevekenvs6qet.
iSl n"ia[i"iiti juttathsri jogosult az az egeszs6giigyi dolgoz6, a-kj az al6]bi, a
Nemzeti ng6szJ6gbiztosit6si Alapkezel6vel (a .tov6bbiakban: NEAK) kotott
6w6nyes fi"nansziioz6si szerz6d6isel rendelkez5 eg6sz.s6gii.gyi szolg6ltat6 (a
tovdb6iakban: kozfinanszirozott eg6szs6giigyi szolg6ltat6) valamelyik6n6l
foglalkoztatott:
b rcWA-, itletve j6r6beteg-szakell6tdst nyiito eg6szs6giigyi szolg6ltat6,
b) egynapos seb6szeti ellSt6st nyrijto eg6szs6guSp.szolg5ltat6,
c) ta"bbrat6rlumi ell6t5st nyij t6 e g6szs6 gii gyi s zoIg6ltat6,
d) miivesekezel6st v69z6 szolg5ltat6,
e) betegsziillitirst v 69z6 szolg6ltat6,
fl az Orszigos Ment6szolg6lat,
q) az Orszi\qos V6rell6to Szolg6lat.
[4) nenafiv:tili juttat6sra jogosult az az egeszs|giigyben dolgoz6,. aki. a (3)
bekezdes a)-d pontj6ban meghat6rozott kozfinanszirozott. egeszsegugyr
szolg6ltat6k viianielyik6nel foglalkoztat6sra i16nyul6.jogviszonyban 6lI.
(5i Rendkivtli Ju[tatdsra 36gosult a (3) bekezd6sben foglal.takon tri] a
izolg6lLat6 aliibbi eg6szs6gtigyi dolgozgi.a:
kozfinanszirozott dg6szs6giigti
"gy6rmeko-rvosi
6s fogorvosi tevekenysegrcil sz6l6
h6zi
nario*osi,"
il i
egeszsegiigy'r dolgozo,
(II.
meghat6rozott
1.
rend6iet
25.) EiiM
S-aban
SEOOO.
'Ai

jogalkot6i

u'"eaO"Oi szoig6latban, valamin[ iskola-eg6izs6gtigyi

ell6t6sban

foolalkoztatott v6dcin6.
d) az iskolaorvosi ell6t6st v6gz6 eg6szs6giigyi szolg6ltat6n6l foglalkoztatott
f56116sri iskolaorvos,
szolg6latok eset6ben a NEAK-kal k6t6tt finanszirozdst
dj az otthoni hospice
^szerepiti"
eg6szs6giigyi szakmai tev6kenys6get ell6t6
sr"rrdd6rbel is
foglalkoztatott eg6szs6gtigyi dolgoz6,
--;r-;';tth""i
..
"szolg6latok
eset6ben a NEAK-kal ktjtott
trutiip"Slesi
n"l"sriro#iiii"rrAAAsd"r, is szere!15 eg6szs6gtigyi szakmai tev6kenys6get
ell6t6 foglalkoztatott eg6szstigiigyi dolgozo,
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fl a Biintet6s-v6grehajt6s Kozponti K6rh6zniil (Tokol) eg6szs6giigyi
munkak6rben foglalkoztatott, az Eiitev. 4. S a) pontja szerinti eg6szs6giigyi
dolgoz6,

g) az Igazsitgiigyi Megfigyel5 6s Elmegy6glt6 Int6zetn6l eg6szs6giigyi
munkakorben foglalkoztatott, az Eiitev. 4. 5 a) pontja szerinti eg6szs6giigyi
dolgoz6,

hi az eg6szs6giigyi szolg6ltat6s gyakorl6s6nak 6ltal6nos felt6teleir5l,
valamint a miikod6si enged6lyez6si elj6r6sr61 sz6l6 96/2003. (VIL 15.) Korm.
rendelet 2. S (1) bekezd6s k) pontja szerinti azon kozremtikod6 eg6szs6giigyi
szolg6ltat6 eg6szs6giigyi munkakorben foglalkoztatott, az Eiitev. 4. S a) pont
aa) alpontja szerinti eg6szs6gtgyi dolgoz6ja, amely szolg6ltat6 a NEAK-kal
szerz5d6ses jogviszonyban nem ell, de kozvetetten kozfinanszirozott
szolg6ltat6st nyrijt a kozfinanszirozott szolg6ltat6 telephely6n, a kozottiik
fenn5ll6 kozremiikod6i szerz6d6s alapj6n.
(6) Rendkiviili juttat6sra jogosult a (3) 6s (5) bekezd6sben foglaltakon tfl
a) az attami

Eg6szs6giigyi EIl6t6 Kozpont Csal6dtewez6si

6s

Gyermekeg6szs6giigyi Szolg6ltat6si Oszt5ly,
b) a Nemzeti N6peg6szs6giigyi Kozpont, valamint
c) a f6v6rosi 6s megyei korm6nyhivatal 6s a j6r6si (keriileti) hivatal
Ettev. 4. S a) pont aa) alpontJa szerinti eg6szs6giigyi dolgozoja.
(7) Az orvos- 6s eg6szs6gtudom6nyi kepzest folytat6 fels6oktat6si int6zm6ny
(a toviibbiakban: - egyetem) esbt6ben kiz6r6lag a kozfinans zirozott
eg6szs6girgyi ell6t6sban kozvetleniil 16szt vevci. eg6szs6giigyi dolgoz6,
vilamin[ -d kozfinanszirozott eg6szs6giigyi ell6t6st nytjt6 int6zm6ny

miikodtet6s6ben r6szt vev5 eg6szi6giigyben dolgoz6 jogosult a rendkiviili
'iuttatesra.
(B) A (3)-(7) bekezd6sben foglaltakon tril rendkiviili juttat6sra jogosult az
egyetemmel hallgat6i jogviszonyban d,ll6, a vesz6lyhelyzeti betegell6t6sban
16szt vev5 orvostanhallgat6.
(9) A (3)-(B) bekezd6sben foglaltakon tril rendkiviili juttat6sra jogosult a
kozfeladatot el16t6 honv6delmi szervezet (a tov6bbiakban: honv6delmi
szervezet) 6llom6nydba tarto26, v6delem-eg6szs6giigyi feladatot ell6t6 es
v6delem-eq6szs6qiigvben dolgoz6 szem6ly.

(10) A (5)-(9) 5e[ezd6sberi foglaltakoi tril rendkiviili juttat6sra jogosult a
beliigryminiszter 6ltal ir6nyitott s2ervezet eg6szs6 giigyi dolgoz6j a.
(1I- A szakell6t6st nyir3t6 iretg 6nkorm6nyzatok eset6ben kizdr6lag a
kozfinanszirozott eg6szs6giigyi ellSt6sban kozvetleniil 16szt vev6 eg6szs6giigyi
dolgoz6k j ogosultak a rendkiviili juttat6sra.
kozfinanszirozott egeszsegiigyi
(ti) ez"a[tiv fekv5beteg-szakell6tdst
-6s gazdas6ginyrijto
igazgat6ja is jogosult a rendkiviili
szolg5ltat6 f6igazgat6ja
juttatiisra.
' (13) A rendkivi:]i juttat5sra val6 jogosults6g felttitele a (2)-(7) es.(11)-(12)
bekezd6sben foglaltakon tirl, hogry az eg6szs6giigyi vagy..eg6szs6giigyben
dolqozo a (3i-(6) bekezd6s szerinti bdrmely szolgeltat6nel, illetve
muik6ltat6n6l 2O2O. dprilis 1-j6n 6s az ig6nyl6s kezdet6nek id6pontjSban is az
Eiitev. 7. S (2) bekezd'6 s a)-Si 6s i) ponfja szerinti jogviszony valamelyik6ben
6llt.
(14) A rendkivtli juttat6sra val6 jogosultseg feltetele a (9) bekezd6s szerinti
tr"-6ly eset6ben, hogy 2020. ipritis 1-j1n 6s az ig6nyl6s kezdet6nek
id5pontj6ban is a honv6delmi szervezet dllomiiny5ba tartozott.
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(15) A rendkiviili juttat6sra val6 jogosults6g felt6tele a (10) bekezd6s szerinti
szem6ly eset6ben, hogy 2020.6prilis 1-j6n 6s az ig6nyl6s kezdet6nek
id6pontjiiban is a beltigyminiszter 6ltal iriinyitott szewezet 6llom6ny6ba

tartozott.
(16) A rendkiviili juttat6sra va16 jogosuits6g akkor is fenn6ll, ha a (2)-(7) 6s
(9)-(12) bekezd6s szerinti jogosult a (13)-(15) bekezdtisben foglalt id6szakon
beltil hal6lozik el.
2. S (1) A rendkiviili juttat6s osszege doigoz6nk6nt brutt6 500 000 forint,
amely az 6rintett eg6szs6gigyi 6s eg6szs6giigyben dolgoz6t, valamint az 1. S
(B)-(10) 6s (12) bekezd6se szerinti szem6lyt abban az esetben is csak egyszer
illeti meg, ha egyidejiileg tobb jogviszony keret6ben foglalkoztatott.
(2) R6szmun[eid6s foglalkoztat6s eset6n is az (1) bekezd6s szerinti teljes
osszeg illeti meg az eg6szs6giigyi 6s eg6szs6giigyben dolgoz6t, valamint az 1 .
S (9), (10) 6s (12) bekezd6se szerinti szem6lyt rendkivtili juttat6sk6nt.
(al A rendkiviili juttat6sra val6 jogosults6got az eg6szs6giigyi 6s
eg6szs6giigyben dolgoz6 munk6ltat6ja, illewe megbiz6ja (a tov6bbiakban
elyttt, e g-6-szs6 gii gyi s zol g6ltat6 munkiiltat6 ) k6pviselet6re j o-gq9glt szem6ly
6li-apitja meg. Az i: S (5) bekezd6s h) pontja szerinti kozremiikod5t ig6nybe
vev6 i<ozfininszirozott eg6szs6girgyi szolgiiltat6 munk6ltat6t a teleptrely6n
dolgoz6, de a k6zremiikod6 6ltal foglalkoztatott Eiitev.. 4. S o) pont aa) alpontja
szeiinti eg6szs6giigyi dolgoz6 tekintet6ben az ig6nyl6sre jogosult megbiz6nak
kell tekintetni.
(4) Az 1,. 5 (5) bekezd6s h) pontja szerinti kozremiikod6 eg6szs6gtgyi
srbtg6itat6 nyilatkozni ktjteles a-kozfinanszirozott eg6szs6giigyi .szolg6ltat6
munl6ltat6 fel6 a rendkiviili juttat6sra jogosult eg6szs6gtigyi dolgoz6inak
I6tsziim6r6l 6s az ig6nyl6shez sziiks6ges adatair6l.
(5) Az 1. S (6)
' 6ekbzd6s6ben foglalt esetben a rendkiviili juttat6sra vai6
jogosults6goi iz orsz6gos tisZtifdorvos, a korm6nyhivatalt vezet6
illetve a munkdltat6 6llapitja meg.
i<o"rm6nym?gbizott,
"S
a rendkiviili juttat6sra val6
(6) A; 1. (e) bekezd6s6ben foglalt
-meg,esetb-en
6s a rendkiviili juttat6st a jogosult
ioqosults5qot az' esvetem 6llapitja
i6iz6re az-egyetenii{titeles a (ti) [ekezd-es szerinti hat6rid6n beliil kifizetni.
(7) Az 1.. S"igl e. (10) bekezd6s6ben foglalt esetben a rendkiviili juttat6sra
val6 jogosults6got a munk6ltat6 iillapitja meg..
(B)",{ rendkiiiili juttat6st a jogosult r6s26re 2020. jrilius 1. napj5n kell
kifizetni.
(9) A rendkiviili juttat6s nem r6sze az alapb6rnek (illetm6nynek), azt a
mozg6b6relemek, vLlamint a t6voll6ti dij sz6hit6sa tekintet6ben nem kell
figyelembe venni.
ellent6telez6s6re
iiOl A rendkiviili juttat5st az ad6- 6s j6rul6kv6ltoz6sok
megillet6
alapj6n
rendelete
Korm6hy
a
foglallioztatottat
a
rrofg',tla,
sz6mit6sa
osszeg6nek
jogosults6g
kompenziici6
6s
a
iral6
t o-"p""ia"iO.a
tekintet6ben nem kell figyelembe venni.
J. S tfl Az eg6szs6gii[9 szolg6ltat6 munkiiltat6 6s az e rendeletben foglalt
eqvel ;unldlt;to (a iou?bliat l-un: egy6b munk6ltat6) a rendkivirli juttat6shoz
tir;oqat6sra (a tov5bbiakban: t5mogatds) .;ogosult, amely. tartalmazza a
ig:nyet az
ii"iiitir- trozz4erut6st ad6 tisszeget- is. A i6mogat6s.-ir6nti
munk6ltat"6 6s..az -egy6b munk6ltat6 a NEAK 6ltal
"g6rr;6giigyiiZolg6ltat6
el6ktronikusan kitolthet6 k6reiem form6j6ban nyiljthatia be
-tghutir;btt,
2020. jrinius 19. napj6ig.
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(2) Azon kozfinanszirozott eg6szs6girgyi szolg6ltat6 munk6ltat6, amely nem
kozfinanszirozott ell6t6st is nyfjt, csak azon eg6szs6gtgyi, illetve
e96szs6gtigyben dolgoz6 utiin ig6nyelheti a t6mogat6st, aki a ktjzfinanszirozott

ell6t6sban 16szt vesz, vagy a kozfinanszirozott telephelyen dolgozik.
(3) A szakowosk6pz6s6rt felel6s 6llamigazgat6si szerv 6ltal foglalkoztatott
rezidens eset6ben a t6mogat6st az els6dleges k6pz6helyk6nt megjelolt,
kozfinanszirozott eg6szs6giigyi szolg6ltat6 jogosult ig6nyelni.
( ) Az (1)-(3) bekezd6s szerint ig6nyelt t6mogat6st a NEAK 2020. jtnius
26-6ig utalv6nyozza a kozfinanszirozott eg6szs6giigyi szolg6ltat6
munk6ltat6nak 6s az egy6b munk6ltat6nak.
(5) A t6mogat6st a kozfinanszirozott eg6szs6giigyi szolg6ltat6 munk6ltat6
utalja a kozremiikod5 eg6szs6giigyi szolg6ltat6 r6sz6re, amely a jogosult
r6sz6re a juttatest k<iteles 2020. jtlius 1. napj6n kifizetni.
(6) A t6mogat6s fedezet6iil az eg6szs6giigyi szolg6ltatesok
Eg6szs6gbiztosit5sl Alapb6l trirt6n5 finansziroz6s6nak r6szletes szab6lyair6l
sz6l6 4sltgsg. (III. 3.) Korm. rendelet 5. sz6mt mell6klet6nek
C6lel6ir5nyzatok jogcimen beliil a ,,202O. 6vi egyszeri rendkiviili juttat6s
fedezete" megnevez6sii e16ir6nyzat szolg6I.
(7) Az eg6szs6gtgyi szoiodltai6
munkdltat6 6s az egy6b munk5ltat6 a r6sz6re
-fethaszn6l6sitrol
2020. #eptember 30-ig koteles
utalv6nyo"zott tdm"ogat6s
elsz6molni a NEAK 6ltal meghat6rozott m6don.
(B) Az eg6szs6giigyi szolg51tat6 munk6ltal6 6s az egy6b munk6ltat6 eset6ben
ig6nyles6t 6s felhaszn6l5s6t az eg6szs6gtigy6rt felel6s miniszter a
a t6mogatZs
-kozreftfliod6s6vel
6s az L. S (9) bekezd6se szerinti jogosultak
NEAK
vonatkoz6s6ban a honv6delem6rt felel6s miniszter ktizremiikod6s6vel, az 1. S
(10) bekezd6se szerinti jogosultak vonatkoz5s6ban a beliigyminiszter
kozremfkod6s6vel ellen6rzi i tdmogatdsi dsszeg jogosult r6sz6re tort6n6
kifizet6s6nek napj6t6I sz6mitott 3 6ven beliil.

(9) A ioqelleirisen felhaszn6lt vagy fel nem haszn6lt t6mogat6st az
eqeszs6giigyi szolg6ltat6 munk5ttat6 6s az egy6b munk6ltat6 a NEAK erre
irinyul6" i61sz6litds6t kovet6 15 napon beliil koteles visszafizetni az
AIap NEAK 6ltal megadott bev6teli sz6m16j6ra.
Eg6izs6gbiztosit5si
-+.
a kihirdet6s6t kovetd napon I6p hatiilyba
rendelet
S fia

