Tárgy: 2017. 02. 01. Értesítés fiatal szakorvosok támogatásának igényléséről, valamint a
támogatás 2016. évi elszámolásáról
Valamennyi érintett egészségügyi szolgáltató részére
Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens
Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) alapján a fiatal szakorvosok
támogatási programjával kapcsolatban az alábbi aktualizált információk találhatóak a NEAK
honlapján:
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/fiatal_szakorvos
ok

1. Igénylés:
A.) Az ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkáltatóknál foglalkoztatott, egyébként a
támogatási jogosultságnak megfelelő szakorvosok – a Kr. rendelkezései alapján – fiatal szakorvosi
támogatásban már nem részesülhetnek, de emelt alapbérre és (ha őt bérhátrány ahhoz képest,
mint ha fiatal szakorvosi támogatásban részesült volna) fiatal szakorvosok bérkülönbözetére
jogosultak 2017. október 31-ig, amelyet a munkáltató állapít meg, így az ő esetükben külön
igénylés benyújtása nem szükséges.
Az ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkáltatók felsorolását az alábbi melléklet
tartalmazza: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete
B.) A mellékletben fel nem sorolt munkáltatóknál (pl. háziorvosi szolgáltatók) foglalkoztatott, 2016.
decemberi bejelentési időszak óta jogosulttá vált, de a nyilvántartásban még nem szereplő új
jogosultak bejelentésére a NEAK weboldalán a fiatal szakorvosi rendszer online bejelentő rendszeren
keresztül
2017. február 1-15. napja között
van lehetőség, a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Kérjük, hogy az igénylést a rendelkezésükre álló
legfrissebb munkáltatói adatok alapján készítsék el.

2. Elszámolás a 2016. évre utalványozott támogatási összegekről
A Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt
foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a tárgyév január hónapjától a tárgyév december hónapjáig
tartó időszakra kifizetett támogatási összegekkel a tárgyévet követő február 15-éig elszámol a NEAK
felé. Az elszámoláshoz szükséges adatlapok 2017. február 7. napjáig elektronikus úton megküldésre
kerülnek az intézmények által megadott kapcsolattartói címekre, amelyeket a felhasználási
adatokkal kitöltve legkésőbb
2017. február 15-ig
szükséges visszaküldeni a NEAK részére.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy azt a fiatalszakorvosok@neak.gov.hu
e-mail címen tegye fel. Sürgős esetben az 1/350-2001/2123-as és a 2120-as melléken állunk szíves
rendelkezésre.
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