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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2020. november 18-án hatályba lépett az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.). 

 Az Eszjtv. hatálya az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, 

annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi 

szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy) jogállására terjed ki. 

Budapest Főorvos XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fenntartásában, költségvetési 

szervként működő Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézményben a foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonya – az Eszjtv és végrehajtási rendeletei alapján - 2021. március 1. 

napján egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakult át. 

Az Eszjtv. 4. §-a rendelkezik az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy 

vonatkozásában az összeférhetetlenségi szabályokról, amely szerint: „Az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve 

más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a 

tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, 

a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység) 

kivételével – kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet.” 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdésének f) 

pontja szerint: 

 

„7. § (1) Az Eszjtv. 4. § (1) bekezdése szerinti további jogviszony létesítése előtt köteles az 

önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban álló személy esetén, az egészségügyi szolgáltató vezetője a fenntartó 

által kijelölt személy engedélyét kérni.” 

 

A jogszabályi hivatkozás értelmében az az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 

személy, aki egészségügyi szolgálati jogviszonya mellett további munkavégzésre irányuló 

jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott 

tevékenységet is el szeretne látni, engedélyt kell kérnie az erre a fenntartó által kijelölt 

személytől. 

 

Tekintettel arra, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy – különösen a 

szakorvosok és szakdolgozók - körében előfordulhat más egészségügyi, oktatási vagy egyéb 

közcélú ellátást nyújtó intézmény részéről is keresőtevékenységre történő megkeresés, 

felkérés, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő - testületének is 

ki kell jelölnie azt a személyt, aki engedélyezheti a további jogviszonyt. 

 

Jelen helyzetben célszerű erre a feladatra a Polgármestert kijelölni, mint a fenntartó vezetőjét, 

aki elsősorban az Önkormányzat, mint fenntartó érdekeit szem előtt tartva tud majd dönteni a 

hozzá benyújtásra kerülő és további jogviszony létesítésére irányuló kérelmekről. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

https://njt.hu/jogszabaly/2020-100-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2020-100-00-00


 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2021. (XII. 07.) határozata az egészségügyi szolgálati jogviszony mellett további 

jogviszony létesítését engedélyező személy kijelöléséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1. az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) 

bekezdésének f) pont rendelkezése alapján, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézményében egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek 

esetében további munkavégzésre irányuló jogviszony - ideértve más 

keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet 

is- létesítésének engedélyezésére Bese Ferenc Polgármestert Urat jelöli ki. 

2. felkéri a Polgármesteri Hivatal egészségügyi referensét, hogy ezen döntésről az 

Intézmény egészségügyi jogviszonyban álló dolgozóit – az 

intézményvezető útján – tájékoztassa. 

 

Felelős: Kovácsné Demény Ildikó eü. referens 

Hi.: 2021. december 15. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési joggal tárgyalja. A határozati javaslat elfogadása 

egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2021. november 25. 

 

 

 

 

     Kovácsné Demény Ildikó                                                       dr. Szabó Tibor 

       előterjesztés készítője                                                         jegyző, előterjesztő 

 

 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2020-100-00-00

