A Magyar Közlönyben megjelent a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet az egészségügyi szakdolgozók és védônôk humánerôforrás-megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program
meghosszabbításával összefüggô egyes kormányrendeletek módosításáról.

Egészségügyi szakdolgozók
bérfejlesztése
A béremelés és annak hatása
A jogszabály a 2018 novemberében bejelentett négylépcsôs bérfejlesztés gyakorlati megvalósítását tartalmazza. Az elsô bértáblaváltozás
2019. július 1-tôl lépett életbe 8%-os
emeléssel, a második 2020. január 1.
napjától lesz hatályos és további 14%os növekedést tartalmaz, további két
módosulás várható 2020. november 1.
és 2022. január 1. napjától.
A 2019. júliusi béremelés általánosan 8%-os bérfejlesztést jelent, a 2020.
eleji módosulás további 13%, a 2020.
novemberi 16,5%-os, a 2022. januári
pedig 21%-os emelkedést hoz az elôtte fennálló illetmények összegéhez képest, együttesen a 2019. I. féléves bérszinthez képest a bruttó illetmények
72%-os emelkedése valósul meg.
Az emelés a 2019. évben gyakorlatilag még csak a reálbér értéktartását biztosítja, egyes besorolásokban (B1-11,
C1-3, D1) még a garantált bérminimum
összegénél alacsonyabb a bértábla
összege, ezen esetekben a garantált
bérminimum összege a meghatározó.
A 2020. évben megvalósuló kétlépcsôs

emeléssel ez a jelenség megszûnik, az
összes fizetési osztály esetében jelentôs bruttó bérnövekmény lép fel, amit a
2022. januári bértábla tovább emel.
Más humán szolgáltatási szektorokkal összevetve (oktatás, szociális ellátás, kulturális szolgáltatások) az
egészségügyi bérfejlesztés szintén jelentôsnek mondható, részben a középtávú, többlépcsôs terv miatt (ez más
ágazatokban elgondolás szintjén
sincs jelen), részben az emelés öszszegzett mértéke miatt.

Technikai szabályozás
Fontos változás, hogy 2019. júliustól az egészségügyi ágazati elômeneteli szabályok hatálya alá tartozik majd
a védônôi szolgáltatás, rájuk is kiterjed
az egészségügyi bértábla. A változás
ugyanakkor nem terjed ki a szociális
szolgáltatóknál dolgozó egészségügyi
végzettségû szakemberekre (ápolók,
szakápolók, illetve orvosok), számukra
a külön jogszabályban rögzített egészségügyi kiegészítô pótlék kerül kifizetésre, melynek összegét a jelenlegi
módosítás nem érinti.

Az illetménynövekedéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok szintén
megtalálhatóak a kihirdetett jogszabályban. E téren vannak új rendelkezések, de alapelveit tekintve a munkáltatók számára sok újdonságot nem tartalmaznak, a céltámogatások általános igénylésével és elszámolásával
kapcsolatos szabályai érvényesülnek.
Az egészségügyi ágazati elômeneteli szabályok hatálya alá tartozó
egészségügyi szakdolgozót vagy
egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató garantált
illetményben részesülô dolgozójának
számfejtésre kerülô alapbéréhez és
annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre esô mozgóbérelemek biztosításához és annak
szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult. A támogatás mértékét a 256/2013. (VII. 5.)
Korm. rendelet mellékletei rögzítik, melyek a négylépcsôs emeléshez kapcsolódóan módosulnak, biztosítva ezzel az illetmények fedezetét.
Az egészségügyi szolgáltató (ide
értve a védônôket foglalkoztató mun-

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, valamint védônôk bértáblája.
Hatályba lépett: 2019. július 1-jén.
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2022. január 1-én hatályba lépő bértáblája.

káltatókat) a támogatás iránti igényét a
NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthetô kérelem formájában
nyújthatja be, ennek határideje legkésôbb 2019. június 30. A munkáltató a
foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett
változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig a
NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A munkáltató a
korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújt-

ja be. A támogatási összeget a NEAK
elôször 2019. augusztus 5-éig, majd
ezt követôen havonta utalványozza a
munkáltatónak.
Fontos szabály, hogy a támogatás
kizárólag a 2019. július hónaptól alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbérelemek összegére,
valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási
adóhoz használható fel. A támogatás
terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem
teljesíthetô.

Az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a kormány rendelete alapján megilletô kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, külön jogszabályban meghatározott munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat
érintô, 2019. július 1-jétôl hatályos illetmény- vagy bérnövelés közterhekkel
csökkentett összegeit a kormányrendelet 16. melléklete tartalmazza
Meleg Sándor
dietetikus
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