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Tisztelt Közgyűlés!
Az Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) a védőnői szolgálat és az
iskola-orvosi szolgálat tekintetében egészségügyi szolgáltatónak minősül.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.),
valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló
528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései szerint az
egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak jogviszonyát át kellett alakítani egészségügyi
szolgálati jogviszonnyá. Az intézményvezető, a védőnők, iskola-orvosok és asszisztensek
jogviszonya átalakult 2021. március 1. napjával egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.
Az intézmény jelenlegi vezetője, Kleinné Németh Judit 2021. június 25. napján kelt levelében kérte
egészségügyi szolgálati jogviszony közös megegyezéssel való megszüntetését.
A Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései szerint:
„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.”
Jelen előterjesztés a követelmények meghatározására irányul.
A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint: „Magasabb vezetői megbízásnak minősül
a) az intézményvezetésre adott megbízás, a klinikai központ vezetésére adott megbízás,
b) az orvosigazgatói (szakmai intézményvezető-helyettesi), ápolási igazgatói feladatok ellátására
adott megbízás,
c) a gazdasági igazgatói megbízás,
d) * az intézményvezető általános vagy szakmai helyettesítését magában foglaló vezetői
megbízás, ha a munkakörnek az intézmény szervezeti és működési szabályzatában történő
létrehozását az országos kórház-főigazgató előzetesen jóváhagyta.”
(2) * Vezetőnek minősül - az (1) bekezdésben foglaltak kivételével - az intézmény önálló
szervezeti egységének vezetője és annak helyettese, valamint a munkamegosztás szempontjából
elkülönült szervezeti egység vezetője és annak helyettese.”
Az Eszjtv. 2. § [Az egészségügyi szolgálati jogviszony létrehozása] szerint: „Egészségügyi
szolgálati jogviszony olyan büntetlen előéletű és cselekvőképes személlyel létesíthető, aki
megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység
végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és aki nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi
büntetés hatálya alatt.
(4) Nem létesíthető egészségügyi szolgálati jogviszony azzal, aki állam elleni bűncselekmény [a
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXIV. Fejezet, illetve a
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X.
fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV.
törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet

tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV.
törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978.
évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet,
illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt áll.
(5) Egészségügyi szolgálati jogviszony a (4) bekezdésben meghatározottakon túl nem létesíthető
azzal, aki
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt emberölés [az 1978. évi IV. törvény 166. § (2) bekezdés i)
pont], öngyilkosságban közreműködés [1978. évi IV. törvény 168. § (2) bekezdés], személyi
szabadság megsértése [1978. évi IV. törvény 175. § (3) bekezdés e) pont], emberkereskedelem
[1978. évi IV. törvény 175/B. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés], családi állás
megváltoztatása [1978. évi IV. törvény 193. § (2) bekezdés b) pont], kiskorú veszélyeztetése
[1978. évi IV. törvény 195. § (1)-(3) bekezdés], erőszakos közösülés [1978. évi IV. törvény 197. §
(2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szemérem elleni erőszak [1978. évi IV. törvény 198. § (2)
bekezdés a) pont és (3) bekezdés], megrontás (1978. évi IV. törvény 201-202/A. §), tiltott
pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), üzletszerű kéjelgés elősegítése
[1978. évi IV. törvény 205. § (3) bekezdés a) pont], visszaélés kábítószerrel [1978. évi IV. törvény
282/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) és c) pont, 282/B. § (5) bekezdés és (7) bekezdés a) pont]
miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,
b) tiltott toborzás [Btk. 146. § (3) bekezdés], emberölés [Btk. 160. § (2) bekezdés i) pont],
öngyilkosságban közreműködés [Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [Btk.
175. § (3) bekezdés a) pont], kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont],
kábítószer birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés
(Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (3) és (5) bekezdés], emberrablás
[Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) pont], emberkereskedelem [Btk. 192. § (4)
bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka [Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont],
személyi szabadság megsértése [Btk. 194. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális
kényszerítés [Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális erőszak [Btk. 197. § (2)
bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés [Btk.
200. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [Btk. 201. § (1) bekezdés c)
pont és (2) bekezdés], gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk.
204. §), szeméremsértés [Btk. 205. § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (Btk. 208. §),
gyermekmunka (Btk. 209. §), családi jogállás megsértése [Btk. 213. § (2) bekezdés b) pont] miatt
büntetőeljárás hatálya alatt áll,
c) a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
d) vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §) miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, és
e) az a) és b) pontban meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés
alatt áll.
(6) Egészségügyi szolgálati jogviszony nem létesíthető azzal, akivel szemben az (5) bekezdésben
meghatározott
a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc
évig;
b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a
mentesítés beálltától számított két évig;
c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki,
a mentesítés beálltától számított három évig.
(7) A Kormány rendeletében az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésének feltételeként
további feltételeket állapíthat meg.
(8) A (3)-(6) bekezdésben és a (7) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott alkalmazási
feltételek alól felmentés nem adható. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek
az egészségügyi szolgálati jogviszony teljes időtartama alatt meg kell felelnie az e törvényben és a

(7) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott feltételeknek, azok hiánya azonnali hatályú
felmondási oknak minősül.
(10) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági
bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a (4) és (5) bekezdés
szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok. A munkáltató
felhívására az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági
bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely az
egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
(13) A munkáltató a (10)-(12) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelés
ellenőrzése céljából kezeli az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó, illetve
egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi
nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.
(14) A (10)-(13) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a munkáltató az
egészségügyi szolgálati jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy egészségügyi szolgálati jogviszony létesítése esetén - az egészségügyi szolgálati jogviszony
megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli.”
Fentiek figyelembevételével javasoljuk, az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató
vezető munkakör betöltéséhez az alábbi követelmények meghatározását:
-

(orvostudományi, vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,

-

közigazgatási alap és szakvizsga

-

10 év szakmai gyakorlat

-

vezetői területen 5 év szakmai gyakorlat

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság 2021. július 8-i rendkívüli ülésén tárgyalta. Mivel a közgyűlési postázásra a
bizottsági ülések előtt került sor, a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen
szóban ismertetik.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2021. (VII. 8.) határozata
az
egészségügyi
meghatározásáról

szolgáltató

vezető

munkakör

betöltése

követelményeinek

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ
egészségügyi szolgáltató vezető munkakör betöltése követelményeit a határozat mellékletében
foglaltak szerint határozza meg.
Dunaújváros, 2021. július 8.
dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

