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Utasítások

A honvédelmi miniszter 2/2022. (I. 17.) HM utasítása
az egészségügyi munkakörű katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére járó,
illetményen felüli további díjakról, azok jogosultsági feltételeiről, mértékéről szóló
39/2021. (VIII. 9.) HM utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:
1. §		
Az egészségügyi munkakörű katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére járó, illetményen felüli
további díjakról, azok jogosultsági feltételeiről, mértékéről szóló 39/2021. (VIII. 9.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.)
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Hjt. 237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona a részére kötelezően elrendelt
egészségügyi ügyelet ellátásáért ügyeleti díjra jogosult.
(2) Az ügyeleti díj ügyeleti alapdíjból és ügyeleti kiegészítésből áll.
(3) Az ügyeleti alapdíj óránkénti mértéke hétköznap vagy – általánostól eltérő munkaidő-beosztás esetén –
a jogosult személyre irányadó, nem hétköznapra eső munkanapon
a) a Hjt. 237/L. § (1) bekezdés a) és b) pontja hatálya alá tartozó egészségügyi munkakörű katona esetében
6000 forint,
b) a Hjt. 237/L. (1) bekezdés c) pontja szerinti egészségügyi munkakörű katona esetében 4200 forint.
(4) Az ügyeleti feladatok progresszivitási szintje és szakmai különbözősége alapján ügyeleti kiegészítés kerül
megállapításra, amelynek óránkénti mértéke az ügyeleti alapdíj 15, 30 vagy 45%-a. A honvédelmi egészségügyi
szolgáltató által működtetett különféle egészségügyi ügyeleteknek az ügyeleti kiegészítés mértéke szerinti szakmai
besorolását az országos kórház-főigazgató által megállapított feltételrendszer figyelembevételével a honvédelmi
egészségügyi szolgáltató vezetője belső rendelkezésben állapítja meg.
(5) A jogosult személyre irányadó munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon ellátott
ügyeletért a (2) bekezdés szerinti ügyeleti díj 20%-kal magasabb összegben jár.”
2. §

(1) Az Ut. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti készenléti díj óránkénti mértéke a 3. § (2) bekezdése vagy (5) bekezdése szerinti
ügyeleti díj 30%-a.”
(2) Az Ut. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egészségügyi készenlét időtartama alatt elrendelt munkavégzés kezdetét az érintett egészségügyi
munkakörű katona értesítésétől kell számítani, és a munkavégzéssel töltött időt ennek figyelembevételével kell
nyilvántartani.”

3. §		
Az Ut. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Hjt. 237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona a Hjt. 237/L. § (13) bekezdése szerint
önként vállalt többletmunka elvégzéséért díjazásra jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a díjazás óránkénti összege megegyezik
a) rendes munkarend szerinti feladatellátás esetén – a szolgálatteljesítési idejére járó illetményen felül – az érintett
személy szolgálatteljesítési idejére járó illetménye egy órára eső összegének
aa) a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapon, heti pihenőidőben és munkaszüneti napon a 150%-ával,
ab) az aa) alponttól eltérően, ha a munkáltatói jogkört gyakorló másik heti pihenőnapot, heti pihenőidőt biztosít,
akkor a 75%-ával,
ac) munkanapon vagy egészségügyi készenlét alatti feladatellátás esetén a 75%-ával vagy
b) egészségügyi ügyeleti feladatellátás esetén a 3. § (2) bekezdése vagy (5) bekezdése szerinti ügyeleti díj
120%-ával.”
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4. §		
Az Ut. 6. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a Hjt. 237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona sürgősségi betegellátást nyújtó
osztályon teljesít szolgálatot, az (1)–(3) bekezdés szerinti díjazástól eltérően sürgősségi betegellátási műszakdíjra
jogosult.
(5) A (4) bekezdés szerinti díj óránkénti mértéke
a) a 14:00 és 22:00 óra közötti munkavégzés esetén 3500 forint,
b) a 22:00 és 06:00 óra közötti munkavégzés esetén 6000 forint.
(6) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában többműszakos a munkaidőbeosztás, ha az egészségügyi szolgáltató
napi üzemelési ideje meghaladja az egészségügyi munkakörű katona napi teljes szolgálatteljesítési idejét, és
az egészségügyi munkakörű katonák időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos
tevékenységüket.”
5. §		
Az Ut. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti képesítési díj abban az esetben állapítható meg, ha a további szakképesítést,
illetve a doktori vagy tudományos fokozat szerinti ismereteket az érintett személy a beosztása ellátásához
a szolgálatteljesítési ideje legalább 25%-ában hasznosítja.”
6. §

(1) Az Ut. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A (3) bekezdés alkalmazásában a Haj.tv. 89/D. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott
tekintetében a mozgóbérelemek számítási alapjaként – az illetmény helyett – az egyes egészségügyi dolgozók és
egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletben foglalt számítási alapot kell
figyelembe venni.”
(2) Az Ut. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Haj.tv. 89/D. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazottra a 6–8. §-ban foglaltakat
megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy esetükben a 6. § (4) bekezdése szerinti sürgősségi betegellátási műszakdíj
az éjszakai pótlék, az éjszakai műszakpótlék és a délutáni műszakpótlék helyett jár.”
(3) Az Ut. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Haj.tv. 89/F. §-a szerinti kinevezéstől eltérő foglalkoztatás (a továbbiakban: kirendelés) esetén a Haj.tv. 89/D. §
(1) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott – a kirendelés idejére járó – illetménye a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 53. § (5) bekezdésétől eltérően a Haj.tv. 89/D. § (2) bekezdése szerinti
illetmény 110%-a.”

7. §		
Az Ut. 4. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A Haj.tv. 89/E. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozó részére a honvédelmi alkalmazottak
jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 38/I. §-a alapján járó sürgősségi
betegellátási műszakdíj óránkénti mértéke
a) a 14:00 és 22:00 óra közötti munkavégzés esetén 2600 forint,
b) a 22:00 és 06:00 óra közötti munkavégzés esetén 4000 forint.”
8. §		
Az Ut. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § (1) Az egészségügyi munkakörű katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére járó,
illetményen felüli további díjakról, azok jogosultsági feltételeiről, mértékéről szóló 39/2021. (VIII. 9.) HM utasítás
módosításáról szóló 2/2022. (I. 17.) HM utasítás (a továbbiakban: Mód. utasítás) hatálybalépését megelőzően
– az egészségügyi ügyelet díjazására vonatkozóan – a 2021. december 31-én hatályos 3. § (4) bekezdése szerint
engedélyezett díjazások, a Mód. utasítás hatálybalépésekor érvényes megállapodások, valamint a honvédelmi
egészségügyi szolgáltató ügyeleti díjra vonatkozó belső rendelkezése a Mód. utasítás szerinti díjazások esetében
2022. január 1. napjától nem vehetők figyelembe.
(2) Ezen utasításnak a Mód. utasítással megállapított 3. §-át, 4. § (2) és (4) bekezdését, 5. §-át, 6. §-át, 7. §-át,
8. § (1)–(4) bekezdését, 10. § (1), (4) és (6) bekezdését, 11. §-át, valamint 12/A. §-át 2022. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(3) A (2) bekezdés alapján a 2022. január 1. és a Mód. utasítás hatálybalépése közötti időszakra megállapított díjat és
pótlékot legkésőbb a Mód. utasítás hatálybalépése szerinti hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosult részére
kifizetni.
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(4) A Mód. utasítással megállapított 8. § (4) bekezdésében meghatározott hasznosított végzettségekhez kapcsolódó
felülvizsgálatot 2022. január 26-ig kell elvégezni.”
9. §		
Az Ut.
a)
6. § (1) bekezdésében, 7. § (2) és (3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében a „pótlékra”
szövegrész helyébe a „díjra” szöveg,
b)
6. § (2) és (3) bekezdésében a „műszakpótlékra” szövegrész helyébe a „műszakdíjra” szöveg,
c)
6. § (3) bekezdésében az „A Hjt. 237/L. §” szövegrész helyébe az „A műszakos munkarendben foglalkoztatott,
a Hjt. 237/L. §” szöveg,
d)
7. § (1) bekezdésében a „pótlék” szövegrészek helyébe a „díj” szöveg,
e)
7. § (2) bekezdésében, 11. §-ában a „pótlék” szövegrész helyébe a „díj” szöveg,
f)
7. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter)” szöveg,
g)
8. § (3) bekezdésében a „pótlékok” szövegrész helyébe a „díjak” szöveg
lép.
10. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

