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Egészségügyi ágazatban a konduktorokra vonatkozó fontosabb törvények, 

szabályozók 

Összeállították: az SE Pető András Pedagógiai Intézetének munkatársai 2021.02.11-én 

Csizy Csilla, Mátyásiné Kiss Ágnes 

 

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

Fogalommeghatározások 

4. § E törvény alkalmazásában 

a) egészségügyi dolgozó: minden egészségügyi tevékenységet végző természetes személy, 

aa) aki az általa ellátott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel 

rendelkezik, vagy   KONDUKTOR IS IDE TARTOZIK 

ab) aki nem rendelkezik az aa) pont szerinti szakképesítéssel, de közreműködik a 

szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban, 

b) egészségügyben dolgozó: az a) pont hatálya alá nem tartozó, az egészségügyi szolgáltatóval a 

szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének 

biztosítása céljából munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő személy… 

 

A 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet tartalmazza az egészségügyi szolgáltatók működési 

engedélyének kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák és kódjaik jegyzékét 

A szakmai jegyzékben a kétszámjegyű szakmai kód az egészségügyi szakmai főcsoportot, az alá 

besorolt négy számjegyű alkódok pedig az engedélyezhető egységen belül önállóan 

engedélyezhető egészségügyi szakmákat jelölik. A 00 végződésű alkódok az adott főcsoport alap 

szakképesítésbe sorolható tevékenységeinek végzésére való általános jogosultságot fejezik ki, a 

ráépített szakképesítéshez vagy speciális képzettséghez, vizsgához kötött tevékenységek 

végzésére az önálló alkóddal megjelölt szakmák szolgálnak. 

72 – pedagógiai végzettséggel ellátható szakmák 

7201 logopédia 

7202 gyógypedagógia és szakágai 

7203 konduktori tevékenység   

7204 gyógyúszás 

Ezen kívül a rendeletben több olyan tevékenység is van még, melyek konduktori végzettséggel is 

elláthatók. Pl.: 

22 - rehabilitációs medicina 

2200 rehabilitációs medicina alaptevékenységek 

2205 gyermek rehabilitáció 

2206 súlyos agykárosodottak rehabilitációja 

2207 gerincvelő károsodottak rehabilitációja 

2208 politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja 

2209 súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek 

rehabilitációja gyermekkorban 

  

https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Szakk%C3%A9pes%C3%ADt%C3%A9s
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356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról   (2021.február 28-ig) 

1. § (1) E rendelet hatálya az egészségügyi szolgáltatást nyújtó állami és helyi önkormányzati 

költségvetési szerveknél foglalkoztatott, valamint más költségvetési szervnél egészségügyi 

tevékenységet végző személyek közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. 

Kjt. 55. §-hoz: 11. § (1) A teljes napi munkaidőből hat órát kell a munkahelyen töltenie 

„f) a betegek, ápoltak oktatását, foglalkoztatását nem órarend szerint végző 

közalkalmazottnak.” 

A Kjt. 57. § (3) bekezdéséhez: 12. § Oktatói, nevelői pótszabadságra jogosult: 

a) a konduktor, 

b) az egészségügyi intézmény szakoktatója és az oktató kórházban oktatásban részt vevő 

közalkalmazott, ha oktatói tevékenységét munkaideje felét meghaladó időben végzi, 

c) az ápoltak, gondozottak, tanulók órarend szerinti vagy egyéni oktatását végző 

közalkalmazott. 

1. melléklet a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

I/A. Ágazatspecifikus munkakörök 

1) Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő munkakörök: „23 –konduktor” 

Besorolási feltételek a kinevezés, kinevezésmódosítás elkészítéséhez: 

1. „Egyetemi és főiskolai végzettséget igénylő munkakörökbe” kell besorolni azt a 

munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felsőfokú iskolai 

végzettséget igénylő szakmai feladatot kell ellátni. 

Ezen belül: 

- „J” fizetési osztályba kell sorolni az egyetemi végzettség és szakképzettség, tudományos 

fokozat, MTA tagság stb. feltételhez kötött munkakört, 

- „I” fizetési osztályba kell sorolni az egyetemi végzettség és szakképzettség, jogszabályban 

előírt szakvizsga, 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, illetve 1984. 

szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat stb. feltételhez kötött 

munkakört, 

- „H” fizetési osztályba kell sorolni az egyetemi végzettség és szakképzettség, illetve főiskolai 

végzettség és szakképzettség és az ehhez az oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat 

feltételhez kötött munkakört, 

- „G” fizetési osztályba kell sorolni a főiskolai végzettség és szakképzettség és jogszabályban 

előírt szakvizsga (pl. egészségügyi menedzser) feltételhez kötött munkakört, 

- „F” fizetési osztályba kell sorolni a főiskolai végzettség és szakképzettség feltételhez kötött 

munkakört, amely egyetemi vagy főiskolai végzettséggel is betölthető (gyógytornász, 

konduktor, logopédus stb.). 

2. melléklet a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A Kjt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján illetménynövekedésre jogosító szak/szakmai 

képesítéseknél sajnos a konduktor nem került felsorolásra, csak a gyógypedagógus, ezért 

lobbizni kell 

2. gyógypedagógus látás-, hallás-, értelmi és mozgássérült, szakirányú pszychopedagógusi 

végzettség; 
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2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról (2021.03.01-től) 

1. § A törvény hatálya….. 

(6) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény által 

fenntartott egészségügyi szolgáltatónál, illetve működtetett klinikai központnál és egyetemi 

kórháznál foglalkoztatott (3) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó tekintetében e 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

6. § Szabadság 

(1) A 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt az 1. 

melléklet szerinti 

a) 1-5. fizetési osztályban évi húsz munkanap, 

b) 6-10. fizetési osztályban és a felsőoktatási intézményben oktatói, kutatói, tanári és más 

munkakör betöltése esetén évi huszonegy munkanap alapszabadság illeti meg. 

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, az Eütev. 2. melléklete szerint 

a) az „A”, „B”, „C” és „D” fizetési osztályba sorolt egészségügyi dolgozó évi húsz munkanap, 

b) az „E”, „F”, „G”, „H”, „I” és „J” fizetési osztályba sorolt egészségügyi dolgozó évi 

huszonegy munkanap alapszabadságra és a fizetési fokozatának megfelelő számú munkanap 

pótszabadságra jogosult. Az 1. melléklet szerinti 1. fizetési fokozatban az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban álló személyt e címen pótszabadság nem illeti meg. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés alá nem tartozó egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az 

Mt.-ben meghatározott szabadságra jogosult. 

(4) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt 

a) magasabb vezetői munkakör betöltése esetén évi tíz munkanap, 

b) vezetői munkakör betöltése esetén évi öt munkanap pótszabadság illeti meg. 

(5) Az egészségügyi ágazatban oktató munkát végző egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 

személyt évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb tizenöt 

munkanapot a munkáltató oktató, illetve oktatással tevékenységgel összefüggő munkára 

igénybe vehet. Az oktató, illetve az oktatással összefüggő munkaköröket a Kormány 

rendeletben állapítja meg. 

9. § Szolgálati elismerés 

(1) A huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkező 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek szolgálati elismerés jár. 

(2) A szolgálati elismerés 

a) huszonöt év jogviszony esetén kéthavi, 

b) harminc év jogviszony esetén háromhavi, 

c) negyven év jogviszony esetén öthavi 

illetményének megfelelő összeg. 
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528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény végrehajtásáról 

 Az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésének feltételei 

2. § (1) Az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál (ideértve a klinikai központot is) egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat az egészségügyi szolgáltató 

irányítására vonatkozó jogszabályban meghatározott személy gyakorolja. 

3. § (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítése a munkáltató egyedi döntése vagy meghívásos 

eljárás alapján történhet. 

(2) A munkáltató egyedi döntése vagy a meghívásos eljárás megindítása előtt szükséges megállapítani a 

betölteni kívánt munkakörrel szemben támasztott követelményeket a megfelelő jelöltek kiválasztása 

érdekében. 

(3) A meghívásos eljárás keretében a jelöltek értékelésére a munkáltató döntése alapján legalább 

háromtagú előkészítő bizottság hozható létre. Az előkészítő bizottság feladata a jelöltek meghallgatását 

követően a jelöltek közötti rangsor felállítása. Az előkészítő bizottság javaslatát írásban teszi meg. 

(4) Az előkészítő bizottságban különösen az alábbi személyek, illetve az általuk delegált személyek 

vehetnek részt: 

a) a közvetlen munkahelyi vezető, 

b) az egészségügyi szakmai testület képviselője, 

c) a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vezetésére szóló meghívásos eljárás esetén 

a területileg illetékes városi kórház vezetője, 

d) a városi fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltató vezetésére szóló meghívásos eljárás esetén az 

irányító megyei intézmény vezetője, 

e) a megyei és országos fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltató vezetésére szóló meghívásos 

eljárás esetén az országos kórház-főigazgató, 

f) klinikai központ vezetésére szóló meghívásos eljárás esetén az innovációért és technológiáért felelős 

miniszter. 

(5) Az előkészítő bizottság a meghallgatást követő 5 munkanapon belül köteles felállítani a rangsort, 

és a munkáltató részére javaslatát eljuttatni. A munkáltató a rangsor felállítását követő 10 

munkanapon belül dönt. Az eljárás eredményéről a jelölteket a döntést követő 5 munkanapon belül 

írásban tájékoztatni kell. 

(3) Az Eszjtv. 8. § (9) bekezdésében foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek 

kell tekinteni - az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló - 

a) a szabadfoglalkozás keretében, 

b) az egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c) az egyéni cég tagjaként, 

d) a társas vállalkozás tagjaként, 
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e) az egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként 

töltött időt. 

4. Az egészségügyi szolgálati munkaszerződés, a munkáltató tájékoztatási és értesítési kötelezettsége 

(6) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyben dolgozónak nem kell az engedélyező 

szerv előzetes engedélyét kérnie - az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál történő 

további munkavégzésre irányuló jogviszony kivételével - a további munkavégzésére irányuló jogviszony 

létesítésekor. 

18. § (1) A teljes napi munkaidőből 6 órát kell a munkavégzés helyén töltenie 

e) a gyógytornásznak, gyógymasszőrnek, ha kizárólag munkakörének megfelelő feladatot végez 

19. § Az Eszjtv. 6. § (5) bekezdése szerinti oktatói, nevelői pótszabadságra jogosult 

a) a konduktor, 

b) az egészségügyi intézmény szakoktatója és az oktató kórházban oktatásban részt vevő egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban álló személy, ha oktatói tevékenységét munkaideje felét meghaladó időben 

végzi, 

c) az ápoltak, gondozottak, tanulók órarend szerinti vagy egyéni oktatását végző egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban álló személy. 

 

Konduktori munkakörrel, tevékenységgel összefüggő egyéb fontos jogszabályok: 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

23.§ (1) Az Nkt. pedagógus-szakvizsgára vonatkozó rendelkezéseit [67. § (1) bekezdés b) 

pont], valamint a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseit [62. § (2) 

bekezdés] alkalmazni kell a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottak, továbbá a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekben 

pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi intézményekben, az egészségügyi és rehabilitációs intézményekben 

pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak tekintetében is. Ezek az intézmények az e 

rendeletben foglaltak szerint elkészítik továbbképzési programjukat és beiskolázási tervüket. 

A nevelőtestület jogkörét a köznevelési intézményekben a szakalkalmazotti értekezlet, a 

többi intézményben az érintett pedagógusokból álló bizottság gyakorolja. Az e bekezdésben 

felsorolt intézményekben és munkakörökben munkavégzéssel eltöltött időt a 13. § (3) 

bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlat idejének számításánál figyelembe kell 

venni. 

       (2) A továbbképzésbe bekapcsolódhatnak a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak is. 

       (3) Az e rendeletben foglaltak alkalmazásával a pedagógus-munkakörben, pedagógiai 

szakértő és pedagógiai előadó munkakörben, valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel 

rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak a 

munkáltató hozzájárulásával bekapcsolódhatnak más, nem az oktatási ágazat keretében, 

jogszabály rendelkezései alapján szervezett, a munkaköri feladataikhoz kapcsolódó 

továbbképzésbe, szakvizsgára történő felkészülésbe. 
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60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről 

Ez a rendelet tartalmazza azt, hogy hol foglalkoztathatnak konduktort. 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól. 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-

szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó 

elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról. 

8005/2002. (EüK. 23.) ESzCsM tájékoztató az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási 

finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében 

foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról. 

SZABÁLYKÖNYV a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról. 

5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási 

támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról. 

14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet a lovas szolgáltató tevékenységről. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900043.KOR&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3Dkonduktor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900043.KOR&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3Dkonduktor
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