
 
 

Előterjesztés 
 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony mellett további jogviszonyt 
engedélyező személy kijelöléséről 

 
1. előterjesztés száma: 9/2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: Dr. Balogh Gyula ügyvezető úr levele 

5. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása: - 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Eszjtv.) 
- 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Kormányrendelet 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 
2021. január 1. napján lépett hatályba. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit 
Kft. – mint önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltató - az Eszjtv. 1. § (1) bekezdése 
alapján az Eszjtv. hatálya alá tartozik, ennélfogva foglalkoztatottjaira is alkalmazni kell az 
Eszjtv. rendelkezéseit. 
Az Eszjtv.  1.§ (4)-(5) bekezdései alapján az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi 
szolgáltatónál főszabályként csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet 
egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az 
egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni. 
Az Eszjtv. 4. § (1) bekezdése értelmében 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 kivételével – kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével 
létesíthet. 
Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja rendelkezik arról, hogy 
az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban álló személy esetén az Eszjtv. 4. § (1) bekezdése szerinti további 
jogviszony létesítése előtt az egészségügyi szolgáltató vezetőjének a fenntartó által kijelölt 
személy (engedélyező szerv) engedélyét kell kérnie. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tekintettel arra, hogy a az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál     
egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak esetében – jogszabály, illetve a  
fenntartó vagy tulajdonos eltérő rendelkezése hiányában – a munkáltatói jogokat az 
egészségügyi szolgáltató vezetője (ügyvezető) gyakorolja, az ügyvezető tudja megítélni azt 
is, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony mellett létesített további jogviszony hogyan 
befolyásolja az érintett alkalmazott tevékenységét, erre tekintettel javaslom Dr. Balogh Gyula 
ügyvezető úr kijelölését az engedélyek elbírálására vonatkozóan.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 

Bicske, 2022. január 25. 

     

Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 
  polgármester 
 

 

Melléklet a 9/2022. előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Az egészségügyi szolgálati jogviszony mellett további jogviszonyt engedélyező 
személy kijelöléséről 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bicskei Egészségügyi 
Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-nél foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
álló személy esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 4.§ 
(1) bekezdése szerinti további jogviszony létesítéséhez szükséges engedély m e g a d á s a  
tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti 
engedélyező személynek Dr. Balogh Gyulát, a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét jelöli ki. 
 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: polgármester 
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