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Módosító javasla t
Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94. § (1)
bekezdése alapján az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 33 . §-a a következők szerint módosul :

„33 . § (1) Az Eütev. a 11 . §-t követő alcímet követően a következő 11/A. §-sal egészül ki :

„11/A. (1) E törvény meghatározza a közalkalmazotti, valamint munkaviszonyba n
foglalkoztatott egészségügyi dolgozók (a továbbiakban együtt : alkalmazott egészségügyi
dolgozók), valamint a Kormány által rendeletben meghatározott egészségügyben dolgoz ó
számára – az egészségügyi tevékenységgel járó különös felelősségre és az egészségügyi
dolgozók leterheltségére tekintettel – a sajátos egészségügyi ágazati el őmeneteli szabályokat .

(2) Az e fejezetben, valamint a 29–31 . §-ban meghatározott egészségügyi ágazati előmenetel i
szabályokat az
a) érvényes finanszírozási szerz ődéssel rendelkező állami, önkormányzati vagy egyházi é s
felsőoktatási intézményi – ide értve az egészségtudományi centrumokat, az egyetemi klinikai
központokat, klinikákat – tulajdonban, illetve fenntartásban álló, fekv ő- vagy járóbeteg -
szakellátást nyújtó, egészségügyi szolgáltató munkáltatónál, ide nem értve az Eütv . 4 . § (3)
bekezdése szerinti intézményeket ,
b) a (4)–(6) bekezdésben meghatározott munkakörben foglalkoztatott alkalmazot t
egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra
kell alkalmazni .

(3) Az alkalmazott egészségügyi dolgozókat
a) a munkakör ellátásához el ő írt iskolai végzettség, egészségügyi szakképesítés, továbbá a
munkájuk ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segít ő doktori cím,
tud6mányos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység ,
és minősítés (a továbbiakban együtt : szakmai követelmények) alapján fizetési osztályokba, és
b) a jogviszonyban töltött idő alapján fizetési fokozatb a
kell sorolni.



(4) Az orvos, fogorvos, szakorvos, szakfogorvos munkakörben (a továbbiakban együtt : orvos
munkakörben) foglalkoztatott – ide értve a 12/H . §-ban említett oktató orvos munkakörben
foglalkoztatottakat is – egészségügyi dolgozó havi alapbére (illetménye) nem lehet kevesebb ,
mint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII. törvény (a továbbiakban : Kjt . )

szerinti besorolási illetmény és az 1 . melléklet szerinti táblázatban szerepl ő egyösszegű
illetmény- vagy bérnövelés együttes összege .

(5) A Kormány által rendeletben meghatározott munkakörben foglalkoztatott egészségügy i
szakdolgozó és egészségügyben dolgozó havi alapbére (illetménye) nem lehet kevesebb, mint
[a 2 . melléklet szerinti táblázatban szereplő, illetve] a 2 . melléklet szerint számított összeg .

(6) A Kormány által rendeletben meghatározott munkakörben foglalkoztatott, fels őfokú
végzettséggel rendelkez ő egészségügyi dolgozó havi alapbére (illetménye) nem lehe t

kevesebb, mint a Kjt . szerinti besorolási illetmény és havi 31 .435,- Ft egyösszegű illetmény-
vagy bérnövelés együttes összege .

(7) Az egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó átsorolására, a fizetési osztályb a
soroláshoz szükséges szakmai követelményekre, a jogviszonyban töltött idő számítására, az
illetményalapra (munkaviszonyban foglalkoztatottak esetén a munkabérre), valamint az

átsorolással kapcsolatos eljárási szabályokra a Kjt . szabályait kell alkalmazni . Az összegszerű
illetmény- illetve béremelés alapja az alkalmazott egészségügyi dolgozó, egészségügybe n

dolgozó kinevezésében rögzített illetmény vagy a munkaszerz ődésében rögzített személyi

alapbér.

(8) A (4) és (6) bekezdés alkalmazásában Kjt. szerinti besorolási illetményként kell

figyelembe venni a Kjt. 66. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a
munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazot t

számára a Kjt . 70—75 . §-a alapján megállapított illetménypótlékot .

(9) Az első szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és klinikai szakpszichológus i

szakképzésben részt vevő részére a képzés ideje alatt, foglalkoztatási jogviszonytó l

függetlenül havonta legalább
a) az orvos munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó részére a (4) bekezdé s

alapján,
b) a (6) bekezdésben meghatározott munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgoz ó
részére a (6) bekezdés alapjá n
járó bért, illetve illetményt kell folyósítani. Ha a szakképzésben részt vevő foglalkoztatására
heti 36 órát elérő időben, tartós megbízási szerződés alapján vagy vállalkozói . jogviszonyban
kerül sor, e rendelkezéseket az egészségügyi dolgozó havi megbízási vagy vállalkozó i
díjazására kell alkalmazni . "

(2) Az Eütev . 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Az orvos, fogorvos, szakorvos, szakfogorvos munkakörben (a továbbiakban együtt :
orvos munkakörben) foglalkoztatott – ideértve a 12/H . §-ban említett oktató orvos
munkakörben foglalkoztatottakat is – egészségügyi dolgozó havi alapbére (illetménye) nem
lehet kevesebb, mint [az I . melléklet szerinti táblázatban szerepl ő , illetve] az 1 . melléklet

szerint számított összeg.”
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2. A törvényjavaslat 45 . §-a a következők szerint módosul:

„45 . § Az Eütev . a következő 29–33 . §-sal egészül ki :

„29. § (1) A 2012. július 1-jén alkalmazásban álló, a 11/A. § (4)–(6) bekezdésében

meghatározott munkakörben foglalkoztatottakat az egészségügyi ágazati előmeneteli

rendszer keretébe n
a) a 2012. január 1-je és 2012 . június 30-a közötti időszak tekintetében visszamenő leges,
valamint
b) havonta megillető folyamatos ,
[egyösszegű] illetmény- vagy bérnövelés illeti meg a [(2)--(11)] (2)–(12) bekezdésben

foglaltak szerint.

(2) A 2012. január 1-je és 2012 . [július 1-je] iúnius 30-a közötti időpontban a 11/A. (2)

bekezdésében meghatározott munkáltatónál a 7 . § (2) bekezdés d)g) pontjában felsorolt

jogviszonyban álló, a 11/A . § (4) bekezdése szerinti orvos munkakörben foglalkoztatot t

egészségügyi dolgozót
a) alapbére (garantált illetménye) é s
b) az őt jogszabály, kollektív szerz ődés, kinevezés vagy munkaszerződés alapján

munkavégzés esetén folyamatosan megillet ő bér- vagy illetménypótlékok, munkavállaló k

esetében ide nem értve a prémiumot (a továbbiakban : rendszeres pótlék)

együttes összegének mértékétől függően az I. melléklet szerinti táblázatban szereplő
[egyösszegű] visszamenő leges illetmény- vagy bérnövelés illeti meg .

(3) A 2012. január 1-je és [július 1-je] június 30-a közötti időpontban a 11/A. § (2)

bekezdésében meghatározott munkáltatónál a 7 . § (2) bekezdés d)g) pontjában felsorolt

jogviszonyban álló, a 11/A . § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozót ,

egészségügyben dolgozót a 3 . melléklet szerinti táblázatban szereplő [egyösszegű ]

visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés illeti meg .

(4) A 2012. január 1-je és [július 1-je] június 30-a közötti időpontban a 11/A. (2)

bekezdésében meghatározott munkáltatónál a 7 . § (2) bekezdés d)g) pontjában felsorolt

jogviszonyban álló, a 11/A . § (6) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozót havi 31 .435,- Ft

összegű [egyösszegű ] visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés illeti meg .

(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti [egyösszegű] visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés

végrehajtásánál
a) az egészségügyi dolgozó 2012 . január 1 . és 2012. június 30 . közötti időszakban érvényes

legmagasabb összegű kinevezés szerinti havi illetményét, illetve munkaszerz ődés szerint i

személyi alapbérét,
b) rendszeres pótlékként pedig az a) pont szerint megállapított havi alapilletmény, személy i
alapbér hónapjában kifizetett rendszeres pótlékok összegét – azzal, hogy ha több hónapba n

azonos összegű havi illetmény, alapbér állapítható meg, akkor e hónapok közül a

legmagasabb összegben kifizetett rendszeres pótlékok összegét –
kell figyelembe venni.

(6) A (2)-(4) bekezdés szerinti [egyösszegű ] visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés a

2012. január 1-je és június 30-a között a 7 . § (2) bekezdés d)g) pontjában felsorolt

jogviszonyban, bérnövelésre jogosító munkakörben töltött, munkavégzési kötelezettséggel
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járó időre jár. Nem jogszerző időszak a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napo s
igazolatlan távollét időtartama. A[z] visszamenő leges [egyösszegű ] illetmény- vagy
bérnövelés emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kies ő munkanapok számának a
foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok
számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani . A munkanapok
számába be kell számítani a fizetett munkaszüneti napokat is .

(7) A[z egyösszegű ] visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés nem illeti meg azt a z
egészségügyi dolgozót, egészségügyben dolgozót, aki a prémiumévek programban vesz részt .

(8)A 2012. január 1-je és 2012. június 30-a között fennállt jogviszony (jogviszonyok) eseté n
a[z egyösszegű] visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés a munkáltatónál
(munkáltatóknál) munkavégzési kötelezettséggel járó, illetmény- vagy bérnövelésre jogosít ó
munkakörben töltött időszakra (időszakokra) időarányosan jár .

(9)A[z egyösszegű ] visszamenő leges illetmény- vagy bérnövelést annál a munkáltatónál kel l
– az egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó korábbi alkalmazotti jogviszonyár a
(jogviszonyaira) is tekintettel – kifizetni, ahol az egészségügyi dolgozó 2012 . július 1-jén
alkalmazásban áll . Az egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó a korábbi, illetmény -
vagy bérnövelésre jogosító jogviszonyainak tartamát, valamint az egyösszeg ű illetmény- vagy
bérnövelés alapjául szolgáló kereseti adatait 2012 . július [15.] 8. napjáig igazolja az őt 2012 .
július 1-jén foglalkoztató munkáltatónak. Több munkáltató esetén a[z egyösszegű ]

visszamenő leges illetmény- vagy bérnövelést annál a munkáltatónál kell kifizetni, ahol a z
egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó hosszabb munkaidejü jogviszonyban áll ,
azonos munkaidő esetén pedig annál a munkáltatónál, ahol a jogviszony korábban keletkezett .

(10) A (2)–(4) bekezdés szerinti [egyösszegű] visszamenő leges illetmény- vagy bérnövelés
összegét a 2012. júliusi bér (illetmény) kifizetésével egyidej ű leg egy összegben kell az
egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó részére kifizetni .

(11) A 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott munkáltatónál 2012. július 1 . napján a 7.§
(2) bekezdés d)g) poniában felsorolt jogviszonyban álló ,
a) a 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvos munkakörben foglalkoztatott egészségügy dolgozó t
azI.mellékletszerinti táblázatban szerepl ő mértékű ,
b) a11/A. § (5)bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozót, egészségügyben dolgozót a 3 .
mellékletszerinti táblázatban szerepl ő mértékű ,
c) a11/A. § (6)bekezdése szerinti egészségügyi dolgozót havi 31 .435,- Ft mértékű ,

folyamatos illetmény- vagy bérnövelés illeti meg .

[(11)] (12) A (2)–(4) és (11)bekezdés szerinti [egyösszegű ] visszamenőleges és folyamatos
illetmény- vagy bérnövelés az alkalmazott egészségügyi dolgozót, egészségügyben dolgozó t
a munkáltató egyoldalú döntése alapján a garantált illetményén vagy a személyi alapbéré n
felül megillető juttatás – különösen az illetmény-kiegészítés – terhére, anna k
visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható .

[(12)] (13) Az Mt. 139 . § (2) bekezdésétő l és a 14 . §-tól eltérően az ügyeleti díj, a 14/B . §
szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának alapja :
a) a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozó, egészségügybe n
dolgozó esetén,
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aa) ha közalkalmazotti jogviszonya 2012 . június 30-án, valamint 2012 . július 1-jén
fennállt, a 2012 . június 30-án hatályos kinevezésében meghatározott illetménnyel azono s
összeg,

ab) a 2012. június 30. után létesített közalkalmazotti jogviszony esetén a Kjt . 2012 .
június 30-án hatályos szabályainak alapulvételével meghatározott besorolási osztályához é s
fokozatához tartozó garantált illetménnyel, vagy – ha az magasabb – a kormányrendeletbe n
megállapított minimálbérrel, garantált bérminimummal azonos összeg ,
b) a munkaviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozó esetén ,

ba) ha munkaviszonya 2012 . június 30-án, valamint 2012 . július 1-jén is fennállt, a
2012. június 30-án hatályos munkaszerződésében meghatározott személyi alapbéréve l
azonos összeg,

bb) a 2012. június 30. után létesített munkaviszony esetén a munkáltatónál azono s
munkakörben, azonos gyakorlati idővel 2012. június 30-án foglalkoztatott munkavállalók
munkaszerződés szerinti személyi alapbére – több ilyen munkavállaló esetén alapbérü k
átlaga –, ilyen munkavállalók hiányában a Kjt . 2012. június 30-án hatályos szabályainak
alapulvételével meghatározott besorolási osztályhoz és fokozathoz tartozó garantál t
illetménnyel azonos összeg .

[(12)] (14)A 11/A. § [és] a (2)–(4) bekezdés és a (11) bekezdés szerinti [egyösszegű ]
visszamenő leges és folyamatos illetmény- vagy bérnövelést a 2011–2012 . évi adó- és
járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat 2012. [január–június
hónapokra] évremegillető kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének
számítása tekintetében nem kell figyelembe venni .

(15) A 11/A . &, a (2)–(4) bekezdés és a (11) bekezdés szerinti illetmény- vagy bérnövelés az
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011 . évi
CLVI. törvény 460 . &-a szerinti elvárt béremelésként az ott meghatározott adókedvezmény
szempontjából nem vehető figyelembe .

30. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2012. évi . . . törvénnyel (a továbbiakban : Módtv.) megállapított
[egyösszegű ] visszamenőleges és folyamatos illetmény- vagy bérnöveléssel járó többle t
személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó, a munkaadókat terhel ő járulékok és szociáli s
hozzájárulási adó kifizetéséhez az egészségügyi dolgozók 2012 . évi egyszeri
bérkiegészítéséhez, illetmény-kiegészítéséhez kapcsolódó támogatásról szól ó
kormányrendeletben meghatározottak szerint támogatásban részesül .

(2) A[z egyösszegű ] visszamenő leges és folyamatos illetmény- vagy bérnövelésre jogosult
egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó kinevezését, munkaszerződését, – a Hjt .
hatálya alá tartozók esetében a Hjt . 1098. §-ában foglaltak alapján illetmény-megállapítás i
parancsát (határozatát) – a munkabér, illetmény törvényi változására tekintettel legkés őbb
2012. augusztus 31-ig kell módosítani .

31. § A Hjt. hatálya alá tartozók esetében, aho l
a) a 29–30. §-ok, az I . melléklet és a 3 . melléklet „alapbért (illetményt)” említenek, ott
„távolléti díjat”, ahol „[egyösszegű] visszamenő leges és folyamatos illetmény- vagy
bérnövelést” említenek „egészségügyi dolgozók kiegészítő illetményét”,
b) a 29. § (5) bekezdése a „legmagasabb kinevezés szerinti havi illetményt, illetv e
munkaszerződés szerinti személyi alapbért” említ, ott „legmagasabb távolléti díjat” ,
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c) a 29 . § (11) bekezdése „különösen az illetmény-kiegészítés"-t említ, ott „különösen a Hjt .
108 . § (3) bekezdése szerinti beosztási illetmény kiemelés"-t
kell érteni .

32. § A 13 . § (1) bekezdés végrehajtásakor a Módtv . hatályba lépését követő hónapra
vonatkozó munkaidő-beosztást annak kezdetétő l számított 15 nappal megelőzően is lehet
közölni .

33. § (1) Annál a munkáltatónál, ahol a munka törvénykönyvér ő l szóló 2012. évi I . törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló
törvény alapján az Mt. XI. fejezetét — 2012. június 30-át megel őzően kezdődött
munkaidőkeretre vagy közölt munkaidő-beosztásra tekintettel – nem kell alkalmazni, e
munkaidőkeret vagy közölt munkaidő-beosztás tartama alatt, de legfeljebb 2012 . december
31-éig e törvény 2012 . június 30-án hatályos [12–15. §-át] 12. §-át, 13. §-át és 13/A. & (2)
bekezdésétkell a Munka Törvénykönyvérő l szóló 1992. évi XXII . törvénynek a munkaidőre
és a pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseivel együtt alkalmazni .

(2) A 2012. június 30-án hatályos 12. § (6) bekezdése és 13 . § (2) bekezdése alapján 2012.
június 30-ig megkötött megállapodások a felek eltér ő rendelkezése hiányában
a) 2012 . augusztus 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnnek,
b) az a) pontban foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés szerinti esetben az (1) bekezdésbe n
meghatározott idő tartamig hatályban maradnak, azzal, hogy e megállapodások felmondására
a 2012. június 30-án hatályos 14/A. § (2) bekezdését kell alkalmazni .” "

3. A törvényjavaslat 48 . §-a a következők szerint módosul :

Hatályát veszti az Eütev.
a) 11/A. § (8) bekezdésében a „(4) és” szöveg ,
[a)] L28 . § (5) bekezdése ,
[b)J 92 29–32 . §-a, valamint 3 . melléklete .

4. A törvényjavaslat 73 . §-a a következők szerint módosul :

„73 . §(1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012 . július 1-jén lép
hatályba .
(2) A 21 . §, a 28 . (5) bekezdése, az 52 . és az 53. 2012. július 21-én lép hatályba .
(3) A 60 . § b) pontja 2012 . július 22-én lép hatályba .
(4) A 33. § (2) bekezdése, a 42 . § (4) bekezdése, a 46 . (2) bekezdése, a 48. [b)] a)és c)
pontja és az 5 . melléklet 2013 . január 1-jén lép hatályba .
(5) A 49. §, az 56. és az 59. § 2013 . január 2-án lép hatályba .
(6) Ez a törvény 2013 . január 3-án hatályát veszti .

5 . A törvényjavaslat 2-5 . melléklete a következők szerint módosul :

„2. melléklet a 2012. évi . . . . törvényhez

„ I.mellékleta 2003.évi LXXXIV. törvényhez
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Orvos munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók [egyösszegű ] visszamenő leges
és folyamatosilletmény- vagy bérnövelése

Az orvos 2012 . január 1-június 30. között i
legmagasabb személyi alapbére
(alapilletménye) és rendszeres

illetménypótlékai összege
(Ft/hó, bruttó)

[Egyösszegű) Visszamenőleges és folyamatos illetmény- vagy
bérnövelés (Ft/hó, bruttó)

350 .000 alatt 65 .820
350 .000-359 .999 60 .820
360 .000-369 .999 55 .820
370.000-379 .999 50 .820
380.000-389 .999 45 .820
390.000-399 .999 40 .820
400.000-409 .999 35 .820
410 .000-419 .999 30 .820
420 .000-429 .999 25 .820
430.000-439 .999 20 .820
440.000-449 .999 15 .820

450.000-tő l 10 .000

3 . melléklet a 2012. évi . . . . törvényhez

„2. melléklet a 2003 . évi LXXXIU törvényhez

Egészségügyi szakdolgozók, 	 egyes egészségügyben dolgozók illetmény-, illetve bértábláj a
(Ft/hó, bruttó)

BESOROLÁSI OSZTÁLYO K
Évek A B C D E F G H I J
0-3 93 .000 93.000 108 .000 108.000 108.000 122 .000 127.000 129.500 142 .000 154.50 0
4-6 94 .000 94.500 109 .500 110.500 111 .500 127 .500 133 .000 137.000 150 .500 165.500
7-9 95 .000 96.000 111 .000 113.000 115.000 133 .000 138 .500 144.500 159 .500 177.500

10-12 96 .000 97.500 112 .500 115.500 118.500 138.500 144 .000 152.000 169 .500 190.00 0
13-15 97 .000 99 .000 114 .000 118.000 122.000 144 .000 149 .500 158.500 180 .000 202.500
16-18 99 .000 101 .500 116 .500 121 .500 125.500 149 .500 155 .500 166.500 191 .000 215.000
19-21 100 .000 103.000 118 .000 124.000 129.000 155 .000 160 .500 176.500 202 .000 226.00 0
22-24 101 .000 104.500 119 .500 125.500 132.500 160.500 167 .500 186.500 214 .000 237.000
25-27 102 .000 106.000 121 .000 127.000 136.000 166.000 175 .500 196.500 223 .000 248.00 0
28-30 103 .000 107.500 122 .500 128 .500 139.500 171 .500 183 .500 206.500 232 .000 259.000
31-33 104 .000 109.000 124 .000 130.000 143 .000 177.000 _191 .500 216.500 241 .000 270.000
34-36 105 .000 110 .500 125 .500 131 .500 146.500 184 .500 199 .500 226.500 250 .000 281 .00 0
37-39 106 .000 112.000 127 .000 133 .000 150.000

_
192 .000 207 .500 236.500 265 .000 292.00 0

40-42 107 .000 113.500 128 .500 134.500 153.500 199.500 215 .500 246.500 275 .500 303.000
43-45 107 .000 113.500 128 .500 134.500 153.500 199.500 215.500 247.000 275 .500 303.00 0

SZINT ÉVEK

SZAKDOLGOZÓI
BESOROLÁS I

BÉRTÁBLA
OSZTÁLYO K

SZORZÓI

A B _

	

C D E F G H 1 J
[108 000] [108 000] 1108 000]

0-3

193 000]
minimálbér

[93 000 ]
Minimálbér

garantált garantált garantált
[122 000 ]

1,130*
[127 000]

1,176*
[129 500 ]

1,199*
[142 000]

1,315*
[154 500]

1,431 *
bérminimumbérminimum bérminimu m

összege összege összege összege összese

2 . 4-6 1 .01 1_ 1 .016 1 .014 1 .023 1 .032 1,045** 1,047** 1,058** 1,060** 1,071* *

3 . 7-9 1 .022 1 .032 1 .028 1 .046 1 .065 1,090** 1,091** 1,116** 1,123** 1,149* *

4 • 10-12 1 .032 1 .048 1 .042 1 .069 1 .097 1,135** 1,134** 1,174** 1,190** 1,230* *
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5 . 13-15 1,043 1,065 1,056 1,093 1,130 1,180** 1,177** 1,224** 1,268** 1,311* *

6 16-18 1,065 1,091 1,079 1,125 1,162 1,225** 1,220** 1,286** 1,345** 1,392* *

7 . 19-21 1,075 ,

	

1,108 1,093 1,148 1,194 1,270** 1,264** 1,363** 1,423** 1,463* *

8 22-24 1,086 1,124 1,106 1,162 1,227 1,316** 1,319** 1,440** 1,507** 1,534* *

9 25-27 1,097 1,140 1,120 1,176 1,259 1,361** 1,382** 1,517** 1,570** 1,605**

10 . 28_30 1,108 1,156 1,134 1,190 1,292 1,406** 1,445** 1,595** 1,634 1,676* *

11 . 31-33 1,118 1,172 1,148 1,204 1,324 1,451** 1,508** 1,672** 1,697** 1,748* *

12 . 34-36 1,129 1,188 •

	

1,162 1,218 1,356 1,512** 1,571** 1,749** 1,761** 1,819**

13 . 37-39 1,140 1,204 1,176 1,231 1,389 1,574** 1,634** 1,82b** 1,8bb** 1,890**

14 . 40-42 1,151 1,220 1,190 1,245 1,421 1,635** 1,697** 1,903** 1,940** 1,961**

15 . 43-45 I,151 1,220 1,190 1,245 1,421 1,635** 1,697** 1,903** 1,940** 1,961* *

* Szorzóként a garantált bérminimum összegét kell figyelembe venni .
** Szorzóként az 1 . sor alapján számított összeget kell figyelembe venni .

4 . melléklet a 2012. évi . . . . törvényhez

„3.melléklet a 2003 . évi LXXXIV. törvényhez

Béremelésre és illetmény-kiegészítésre jogosító egészségügyi szakdolgozó munkakörbe n
foglalkoztatottak és egyes egészségügyben dolgozó foglalkoztatottak 2012. július 1 jei
[egyösszegű] visszamenő leges és folyamatosilletmény- vagy bérnövelésének összege

(Ft/hó, bruttó)

Besorolási osztályok
Évek A B C D E F G H I J
0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-6 1000 1500 1500 2500 3500 1230 1555 1025 2110 173 0
7-9 2000 3000 3000 5000 7000 2155 2290 2050 2945 2140

10-12 3000 4500 4500 7500 10 .500 3080 3030 3075 3215 3055
13-15 4000 6000 6000 10 .000 14 .000 4005 3765 3100 3565 3965
16-18 6000 8500 8500 13 .600 17 .500 4930 4505 3330 3915 4880
19-21 7000 10 .000 10.000 16 .000 21 .000 5855 5240 3615 4265 661 0
22-24 8000 11 .500 11 .500 17 .500 22 .585 6170 5890 3905 5615 7955
25-27 9000 13 .000 13 .000 19 .000 22 .745 6485 6270 3190 6095 9295
28-30 10 .000 14 .500 14 .500 20 .500 22.910 4665 6335 4480 6575 10 .640
31-33 11 .000 13 .325 16 .000

_
22 .000 23 .070 2845 6495 6060 7055 11 .985

34-36 12 .000 12 .130 17.500 23 .500 23 .900 3025 6460 7645 7535 13 .33 0
37-39 13 .000

_
10 .935 19 .000 24 .375 24.730 3205 6520 9225 12.595 13 .51 5

40-42 14 .000 9550 20.500 22 .910 25.115 3385 6585 10.810 13 .155 13 .700
43-45 14 .000 9550 20.500 22 .910 25.115 3385 6585 10.810 ,

	

13 .155 13 .700

5 . melléklet a 2012. évi . . . . törvényhez

„! . melléklet a 2003 . évi IxXXIP. törvényhez

Orvosok illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó )

ÉVEK
BESOROLÁSI OSZTÁLYOK

H I J

0-3 195 323 207 823 220 323
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4-6 202 823 216 323 231 323

7-9 210 323 225 323 243 323

10-12 217 823 234 823 255 823

13-15 224 323 245 823 268 323

16-18 232 323 256 823 280 823

19-21 242 323 267 823 291 823

22-24 252 323 279 823 302 823

25-27 262 323 288 823 313 823

28-30 272 323 297 823 324 823

31-33 282 323 306 823 335 823

34-36 292 323 315 823 346 823

37-39 302 323 330 823 357 823

40-42 312 323 341323 368 823

43-45 312 323 341 323 368 823

SZINT ÉVEK ORVOSI BÉRTÁBLA SZORZÓI *

H I J
1 . 0-3 1,809 1,924 2,04 0
2. 4-6 1,878 2,003 2,14 2
3 . 7-9 1,947 2,086 2,25 3
4 . 10-12 2,017 2,174 2,36 9

5 . 13-15 2,077 2,276 2,48 4
6 . 16-18 2,151 2,378 2,60 0

7 • 19-21 2,244 2,480 2,702
8 . 22-24

	

_ 2,336 2,591 2,804
9 . 25-27 2,429 2,674 2,906

10. 28-30 2,522 2,758 3,008

11 . 31-33

_

2,614 2,841 3,109
12 . 34-36 2,707 2,924 3,21 1

13 . 37-39 2,799 3,063 3,31 3
14 . 40-42 2,892 3,160 3,41 5

15 . 43-45 2,892 3,160 3,41 5

* Szorzóként a garantált bérminimum összegét kell figyelembe venni ." "

Indokolás

A módosító javaslat egyértelművé teszi, hogy a béremelés 2012. év egészére jár, azaz azon
egészségügyi dolgozók, akik a törvény hatálybalépésekor az új bértáblát elérő vagy
meghaladó mértékű díjazásban részesültek, nem csak 2012 . január-június hónapokra
tekintettel, hanem a jövőre nézve is folyamatos béremelésben részesülnek. Ennek érdekében a
béremelési szabályok hatályban tartása továbbra is indokolt .
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A szabályozás idő tállósága érdekében, figyelemmel arra, hogy a bértáblák számítási alapja a
kormányrendeleti szinten meghatározott minimálbér és garantált bérminimum, a konkré t
összegeket tartalmazó táblázatok elhagyása indokolt .
A módosító javaslat biztosítja továbbá, hogy az egészségügyi ágazati béremelést ne lehesse n
az elvárt béremelésbe beszámítani, továbbá rögzíti, hogy azt a járulékváltozások
ellenételezésére irányuló kompenzációs során sem kell az illetménybe beszámítani .

Budapest, 2012 . május 15 .

övács . sef

	

Dr. Ódor Ferenc
Fidesz` aa ar Polgári Szőve :ég

	

Fidesz -Magyar Polgári Szövetsé g
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