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Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló nyugdíjasok 

jövedelem kiegészítése  

A nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas orvosok esetében a 
nyugdíjfolyósítás és az azzal kapcsolatos további jogszabályok  alapján történő folyósítás 
automatikus és minden további intézkedés nélkül azt rendszeresen és időben megkapják, az 
összes nyugdíjfolyósításhoz kapcsolt minden más juttatással együtt, ezzel szemben  

mi a helyzet az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló orvosok esetében? 

tennivaló jogszabály megjegyzés 
a  Kormány véleményének 
beszerzése,  

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet a 
közszférában alkalmazandó 
nyugdíjpolitikai elveknek az 
egészségügyi dolgozók 
vonatkozásában történő 
érvényesítéséről és végrehajtásáról 1§ 
(2) bek. a) pont 

 

járványveszély és 
orvoshiány mellett, amikor 
felmondási tilalmat kellett 
bevezetni, miért kell külön 
indokolni, hogy szükséges a 
nyugdíjas orvos 
alkalmazása? A Kormány ez 
irányú feladatainak ellátása 
személyi és tárgyi feltételek 
teljesítését igényli, miközben 
ugyanez a munkáltatót és a 
minisztériumot is ezzel az 
ügyintézéssel  járó feladatok 
terhelik. A költségvonzatról 
nem is szólva. 

a Kormány véleményének 
ismeretében 
munkaszerződés megkötése 

 az orvos ennek 
megérkezéséig nem 
foglalkoztatható, miközben 
szükség lenne a munkájára 
az ellátás biztonsága 
érdekében 

az érintett nyugdíjas 
bejelentési kötelezettsége a 
nyugdíjszüneteltetése iránt 

1997. évi LXXXI. törvény 
társadalombiztosítási nyugellátásról   
83/C § (1) bekezdés és 97 § (5) 
bekezdés 

az orvosnak 15 nap áll 
rendelkezésre, hogy a 
bejelentést megtegye,  

az érintett orvos jövedelem 
kiegészítést kérelmezhet a 
munkáltatóján keresztül 

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet a 
közszférában alkalmazandó 
nyugdíjpolitikai elveknek az 
egészségügyi dolgozók 
vonatkozásában történő 
érvényesítéséről és végrehajtásáról 1§ 
(3) bek 

a nyugdíj folyósítás már 
szünetel, az alkalmazás és a 
jövedelem kiegészítés 
engedélyre vár, 
 

a munkáltató, az orvos által 
kérelmezett  jövedelem 
kiegészítést felterjeszti a 
miniszterhez,  jóváhagyás 
érdekében 

 2003. évi LXXXIV. törvény az 
egészségügyi tevékenység végzésének 
egyes kérdéseiről     16/D. § (1) 
bekezdés    

 

a jóváhagyás feltétele a 
munkáltató különösen fontos 
érdeke, a közismerten fontos 
érdek az egészségügyi  
ellátás, ezt miért kell külön 
indokolni?   

a munkáltató egészségügyi 
dolgozók nevét, 
Társadalombiztosítási 
Azonosító Jelét és 
nyugdíjfolyósítási törzsszámát 
összesítve megküldi a miniszter 
részére. 
 

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet a 
közszférában alkalmazandó 
nyugdíjpolitikai elveknek az 
egészségügyi dolgozók 
vonatkozásában történő 
érvényesítéséről és végrehajtásáról 2§ 
(2) bek 

ismét egy adminisztrációs  
teher 
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a pénzellátás havi 
összegének megállapítása 
érdekében – évente 
egyszer - a miniszter 
megkeresi a 
nyugdíjfolyósító szervet,  

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet a 
közszférában alkalmazandó 
nyugdíjpolitikai elveknek az 
egészségügyi dolgozók 
vonatkozásában történő 
érvényesítéséről és végrehajtásáról 2§ 
(3) bek 

egyszerűbb lenne, ha csak a 
Miniszter feladata lenne a 
nyugdíjfolyósító részére 
átutalni az eszjv-ban állók 
számára folyósított 
nyugellátások összegét, 
minden jelenleg fennálló 
előzetes és bonyolult 
adminisztráció nélkül (pl. a 
munkáltató jelentené egy 
évben egyszer, kik voltak a 
nyugdíjas alkalmazottai és 
mettől meddig, mi a 
nyugdíjas törzsszámuk, vagy 
TAJ számuk.  

a nyugdíjfolyósító szerv a 
megkeresést öt 
munkanapon belül teljesíti. 
 

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet a 
közszférában alkalmazandó 
nyugdíjpolitikai elveknek az 
egészségügyi dolgozók 
vonatkozásában történő 
érvényesítéséről és végrehajtásáról 2§ 
(2) bek 

adminisztrációs teher a 
nyugdíjfolyósító szervnek, 
rövid határidővel 

az egészségügyi 
dolgozónak a 
jövedelemkiegészítésre 
irányuló, kérelmét, 
valamint a személyes 
adatai kezeléséhez 
történő hozzájáruló 
nyilatkozatát - a 
munkáltató továbbítja a 
miniszter részére 

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet a 
közszférában alkalmazandó 
nyugdíjpolitikai elveknek az 
egészségügyi dolgozók 
vonatkozásában történő 
érvényesítéséről és végrehajtásáról 2§ 
(3) bek 

újabb adminisztráció és 
időigényes előírás 

Az öregségi nyugdíj a 
nyugdíjas kérelmére akkor 
folyósítható újból, ha a 
jogosult igazolja az 
egészségügyi szolgálati  
jogviszony megszűnését. 

1997. évi LXXXI. törvény a 
társadalombiztosítási nyugellátásról 
83/C § (4) bekezdés 

 

és mi a helyzet, ha már nincs 
olyan egészségi állapotban 
az orvos, hogy saját 
ügyében intézkedjen, vagy 
netalán meghal?  

nyugdíjprémium kifizetés 568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet a 
2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes 
más ellátások után járó egyszeri 
juttatásról 

1997. évi LXXXI. törvény a 
társadalombiztosítási nyugellátásról 
101. § (5) 

 

 

Mivel az érintett 
nyugdíjasok nem a 
társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszer keretében 
részesülnek a jövedelem 
kiegészítésből, így többen  
nem kapták meg a 
nyugdíjprémiumot illetve a 
kormányrendeletben 
megállapított más ellátást,  

 

Összeállította: dr. Dudás Márta ügyvéd, Budapest, 2022. január 20.  


