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A Kormány 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes 
intézkedésekről

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 9. §-a alkalmazásában 
egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) az Eszjtv. 8. § (9) bekezdése,
b) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) 

Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése és
c) az egyes, az  egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 69/2021.  

(II. 19.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése
szerinti jogviszonyban eltöltött időtartamot is, függetlenül attól, hogy az adott jogviszony az Eszjtv. hatálybalépése 
előtt vagy azt követően jött létre.

2. § (1) Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek az 1. § alapján figyelembe vehető időtartam alapján 
számított szolgálati ideje az  egészségügyi szolgálati jogviszony létrejöttét követően elérte vagy meghaladta 
a szolgálati elismerésre jogosító – az Eszjtv. 9. § (2) bekezdésében meghatározott – időt, az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban álló személy – a  (4), (6) és (7)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – jogosult a  szolgálati 
elismerésnek az így megállapított szolgálati idő szerinti fokozatára.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazása során nem vehető figyelembe az  az időtartam, ami az  egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban álló személy fizetési fokozatának megállapításakor nem került figyelembevételre.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés alapján megállapított szolgálati elismerést az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 
személy részére
a) 2021. december 31. napjáig kell kifizetni, ha a  jogosultság megállapításához szükséges szolgálati idővel 

– az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – már e  rendelet hatálybalépésekor rendelkezett 
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben a szolgálati elismerésre való jogosultság beálltát követő hónap 
utolsó napjáig kell kifizetni,

c) ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel szűnik meg, 
részére a  megszűnés évében esedékessé váló szolgálati elismerést az  utolsó munkában töltött napon kell 
kifizetni.

 (4) A  szolgálati elismerés – az  Eszjtv. 9.  § (2)  bekezdésében meghatározott szolgálati idő figyelembevételével – több 
egészségügyi szolgáltatónál fennálló egészségügyi szolgálati jogviszony esetén is csak egy alkalommal illeti meg 
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt.

 (5) A  szolgálati elismerést az  az egészségügyi szolgáltató köteles kifizetni, amelyik szolgáltatóval az  érintett személy 
egészségügyi szolgálati jogviszonya
a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben e rendelet hatálybalépésekor fennáll,
b) a  (3)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti esetben a  szolgálati elismerésre való jogosultság beálltának 

időpontjában fennáll,
c) a (4) bekezdés szerinti esetben hamarabb létrejött.

 (6) Nem fizethető ki az (1) és (2) bekezdés alapján megállapított szolgálati elismerés annak a személynek, aki
a) már megkapta a  szolgálati elismerésnek az  (1) és (2)  bekezdés alapján számított fokozata szerinti összegét 

vagy a  jogviszonyban töltött ideje alapján annak megfelelő jubileumi jutalmat a  korábbi jogviszonyában, 
vagy

b) e rendelet hatálybalépésekor már nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban.
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 (7) Ha az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az  (1) és (2)  bekezdés alapján egyidejűleg a  szolgálati 
elismerés több fokozatára is jogosult lenne, csak a  magasabb fokozat szerinti szolgálati elismerés fizethető ki 
számára.

3. §  Az e  rendeletben foglaltak nem érintik a már korábban megállapított és kifizetett jubileumi jutalmat és szolgálati 
elismerést.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 665/2021. (XII. 1.) Korm. rendelete
az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök bővítéséről

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont 
aa)  alpontjában 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, továbbá 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Kr.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 665/2021. (XII. 1.) Korm. rendelethez

A Kr. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.73. alponttal egészül ki:
[Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:]
„2.73. dentálhigiénikus”




