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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 62. § (8) bekezdése alapján - az egészségügyi szolgálati jogviszonyrál szóló

T/13174. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: preambulum
Módosítás jellege: módosítás

Az Országgyűlés
elismerve, hogy a magyar orvosok helytállásának is köszönhető, hogy Magyarország eddig
sikeresen küzdött meg a koronavírus világjárvánnyal, mivel a magyar kórházakban már
több ezer fertőzöttet, köztük korábban súlyos állapotban lévő betegeket is sikerült
meggyógyítani,
a magyar orvosok munkáját megbecsülve és a Magyar Orvosi Kamara béremelésre és
hálapénz megszüntetésére vonatkozó javaslatait elfogadva,
tekintettel arra, hogy egészségügyi szakdolgozók átfogó béremelési programja jelenleg is
zajlik,
rögzítve, hogy a gyógyítás közszolgálat, a közösség jólétét szolgáló tevékenység,
a betegellátás biztonságának elsődlegességét szem előtt tartva,
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, a magas színvonalon gyógyító egészségügyi
dolgozók jogviszonyának szabályozása, szolgálatuk anyagi elismerése érdekében

[az Alaptörvény 17. cikk (5) bekezdésében és 18. cikk (5) bekezdésében foglaltak alapján]
a következő törvényt alkotja:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás



(4) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatónál - az (5) bekezdésben foglalt
[kivételekkel]kivétellel - csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet
egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az
egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni. Az
egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások
üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységek szabályait a Kormány rendeletben
határozza meg.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A (4) bekezdés nem zárja ki - a Kormány rendeletében meghatározott személyes
közreműködő kivételével - a közreműködő, valamint az önkéntes segítő egészségügyi
szolgáltató általi igénybevételének lehetőségét.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató és foglalkoztatottjai
[-J a jogviszony sajátossága okán [külön] törvényben meghatározottak szerint [- e törvény
hatálya alá] tartoznak e törvény hatálya alá.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(9) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy, továbbá a (6)[-]és (8) bekezdés
szerinti foglalkoztatott jogviszonyára, valamint a munkáltatóra a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi 1. törvényt (a továbbiakban: Mt.) az e törvényben meghatározott eltérésekkel
kell [megfelelően J alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (12) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(12) Az Mt. XVI. fejezetét azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy munkaerő-kölcsönzés
keretében a munkavállaló a munkáltató alaptevékenysége körében nem foglalkoztatható,
kivéve, ha az alaptevékenység szerinti feladat ellátása más módon nem biztosítható.
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Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (5) és (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

[(5) Egészségügyi szolgálati jogviszony a (3) 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 e) 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 e) 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 e) 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,
e) a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
d) vesztegetés [Btk. 290. § (6) bekezdés] 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 a (4) és (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;
e) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést
szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig.
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(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. § (l)-(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 e) 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 e) 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 e) 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,
e) 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;
e) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak
ki, a mentesítés beálltától számított három évig.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új (10)-(14) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
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(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.

(11) Indokolt esetben a munkáltató írásban felszólíthatja az érintettet, hogy a felhívástól
számított tizenöt munkanapon belül - ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, a
menthető ok megszűnését követően haladéktalanul - hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy
büntetlen előéletű, nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező
foglalkozástól eltiltás, vagy a (4) és (5) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve
nem állnak fenn vele szemben kizáró okok.

(12) Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesített személy igazolja a (10) bekezdésben
foglaltakat, akkor a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági
bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti.

(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.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. § [Szabadság]

(1) A 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt az 1.
melléklet szerinti
a) [az] 1-5. fizetési osztályban évi húsz munkanap,
b) [a] 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. melléklet szerint
a) az ,,A", ,,B", ,,e· 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
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személyt e címen pótszabadság nem illeti meg.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A pótszabadság az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt alapszabadságán
felül - a (9) és (10) bekezdésben foglalt [kivételekkel]kivétellel - egyszerre többféle jogcímen
is megilleti.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(1) Az egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében az [egészségügyi
szolgáltató] egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkateljesítményét a
munkáltató írásban értékeli (minősítés).

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A (2) bekezdés szerinti minősítés alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló
személy illetménye az adott fizetési fokozathoz tartozó összeghez képest legfeljebb 20%-kal
[csökkenthető vagy] növelhető.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a
Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott, továbbá egyéb, nem
egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személy illetménye el kell hogy érje az 1. mellékletben az egészségügyi
szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatához meghatározott összeget [nyolcvan
százalékát], és nem haladhatja meg a Kormány rendeletében meghatározott összeget, ennek
hiányában a fizetési fokozathoz az 1. mellékletben meghatározott összeg százhúsz százalékát.
Az egészségügyi szolgáltató vezetőjének illetménye el kell, hogy érje az 1. melléklet szerinti
legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeget és nem haladhatja meg a Kormány
rendeletében meghatározott összeget, ennek hiányában a legmagasabb fizetési fokozathoz az 1. 
mellékletben meghatározott összeg százhúsz százalékát.

6 



Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) Az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga
megszerzését megelőzően - az ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú
szakképesítéssel rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott -
egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetménye az 1. melléklet szerinti 4.
fizetési fokozatot akkor sem érheti el, ha a számára előirt várakozási idő eltelt.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Kormány a (3) bekezdés alá nem tartozó vezetői kategóriát és [hozzátartozó]ahhoz
kapcsolódó - az 1. melléklet szerinti illetménytáblában foglaltnál magasabb - illetményt
állapíthat meg.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A (7) bekezdés alkalmazásában egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell
tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban [eltöltött időt],
bJ közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban [töltött időt],
cJ a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél
munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban [töltött időt],
dJ a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.),
valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló
2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban,
közszolgálati, kormányzati szolgálati, kormánytisztviselői jogviszonyban [töltött időt],
e) a szolgálati jogviszonyban [időtartamát],
fJ a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban,
gJ a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,
h) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Ktjv., valamint
a [közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény] Kttv. hatálya alá tartozó
szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
iJ az állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
jJ a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyban,
k) a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvény szerinti
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rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
l) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá
tartozó munkáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati
jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ösztöndíjas jogviszonyban, illetve munkaviszonyban,
m) e törvény hatálya alá nem tartozó magyarországi vagy külföldi egészségügyi szolgáltatónál
vagy külföldi szakirányú végzettséggel munkavégzésre irányuló jogviszonyban
töltött időt.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(1) Az egészségügyi szolgálati jogviszony az Mt. 64. § (1) bekezdésében foglaltakon túl
megszüntethető áthelyezéssel
a) az e törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók között,
b) az e törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató és a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény hatálya alá tartozó szerv között,
e) az e törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató és a honvédelmi alkalmazottak
jogállásáról szóló törvény,[ valamint a hivatásos, továbbá a szerződéses szolgálati
jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó] vagy a honvédek jogállásáról szóló
törvény hatálya alá tartozó személyt foglalkoztató szerv között.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § új (S) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5) A (4) bekezdés szerinti áthelyezésre alkalmazni kell a 11. § (4) és (5) bekezdését, valamint
az Mt. 53. § (3)-(4) bekezdését.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(1) A munkáltató az általa foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló
személyekről a 2. mellékletben meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást (a
továbbiakban: alapnyilvántartás) vezet. A 2. mellékletben nem szereplő körben - törvény eltérő
rendelkezésének hiányában - [adatszerzés]adatkezelés nem végezhető, ilyen adatot
nyilvántartani nem lehet.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(2)Az l-[16]17. §, a 20-22. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2021. január 1. napján lép
hatályba.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Ha az egészségügyi szolgálati munkaszerződés[e] a (3) bekezdés szerinti határidőben nem
kerül megkötésre, az érintett közalkalmazotti jogviszonya 2021. január l-jével megszűnik.
Ebben az esetben
a) ha az érintett kevesebb mint 20 év[nyi] figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkezik, 1
havi,
b) ha az érintett legalább 20 év[nyil, de 30 [évnyinél]évnél kevesebb figyelembe vehető
szolgálati idővel rendelkezik, 2 havi,
e) ha az érintett legalább 30 év[nyi] figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkezik, 3 havi,
a Jogviszony megszűnésekor érvényes illetményének megfelelő összegű végkielégítésre
jogosult.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) Az e törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató vezetője dönthet arról, hogy az
általa vezetett egészségügyi szolgáltatónál e törvény egy, a 2021. január 1. napjától későbbi
naptól alkalmazandó azzal, hogy e törvény alkalmazásának kezdőnapja nem lehet 2021. április
1. napjától későbbi időpont. A döntésről és annak tartalmáról az egészségügyi szolgáltató
vezetője haladéktalanul tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert, a munkáltatót (ha az
nem a szolgáltató vezetője) és az érintetteket, valamint a Magyar Államkincstárt.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 23.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

A törvényjavaslat érintett Szövegrész a javaslatban: Szövegrész helyesen:rendelkezése:
1. preambulum koronavírus világjárvánnyal koronavírus-világjárvánnyal
2. 2. § (8) bekezdés az (7) bekezdés a (7) bekezdés
3. 3. § (4) bekezdés e) pont közötti létrejövő között létrejövő
4. 6. § (2) bekezdése 2. melléklet 2. melléklete
5. 6. § (5) bekezdés illetőleg illetve
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6. 6. § (9) bekezdés (5) bekezdése (5) bekezdés
7. 8. § (6) bekezdés
8. § (8) bekezdés m) pont

9. 8. § (14) bekezdés

10. 9. § (1) bekezdés
11. 9. § (2) bekezdés
12. 11. § címe
13. 11. § (1) bekezdés
14. 12. § (4) bekezdés
15. 14. § (5) bekezdés
16. 14. § (5) bekezdés
17. 14. § (5) bekezdés f) pont
18. 15. § (1) bekezdés
19. 15. § (2)-(4) bekezdés

20_ 17. § (1) bekezdés a) pont

21.
17. § (1) bekezdés f) pont

22.
23. 17. § (1) bekezdés g) pont
24. 17. § (1) bekezdés k) pont

17. § (2) bekezdés a) pont
25.

26. 19. §(l0)bekezdés
27. 19. § (14) bekezdés
28. 19. § (12) bekezdés
29. 19. § (13) bekezdés
30. 19. § (17) bekezdés
31. 20.§(2)bekezdés
32. 21. § (4) bekezdés
33.

1. melléklet címe
34.
35. 2. melléklet I. rész
36.

2. melléklet III. rész
37.
38. 2. melléklet V. rész

felek
jelen törvény
kötött szolgálati
munkaszerződésében
harminc,
elismerés:
foglakoztatás
érdekéből

illetőleg

cl

illetmény-számfejtési
ellátásának elve
érdek-képviseleti
foglaltaktól további feltételeit

figyelembeveendő
mértéket,
mértékét feltételeit,
ahhoz
a munkáltató szervet, 

az e törvény

esetben
(8)-11)
hatályba lépése
előny.
más általa
egyéb,
illetmény,- illetve
tartózkodási hely,
időtartamok megnevezése,
munkahely megnevezése,
személy foglalkoztató

a felek
e törvény
kötött egészségügyi szolgálati
munkaszerződésében
harminc-,
elismerés
foglalkoztatás
érdekében

illetve

c)
illetményszámfejtési
ellátása elvének
érdekképviseleti
foglaltakon túli
feltételeit
figyelembe veendő
mértékét,
mértékét, feltételeit,
azokhoz
az állami fenntartású
egészségügyi szolgáltató esetén
a munkáltató szervet,

további!

e törvény

esetben,
(8)-(11)
hatálybalépése
előny."
más által
továbbá egyéb,
illetmény-, illetve
tartózkodási helye,
időtartamok megnevezése
munkahely megnevezése
személyt foglalkoztató
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INDOKOLÁS

1. Az Alaptörvényre hivatkozás elhagyása szükséges.
2. Szövegpontosítás.
3. Annak lehetővé tételére irányul, hogy önkéntes tevékenységet végzők is foglalkoztathatóak

legyenek egészségügyi szolgáltatónál.
4. Szövegpontosítás.
5. Az 1. § (7) bekezdésével való összhang megteremtése.
6. A munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke értelmében a ,,munkaerő-kölcsönzés keretében
történő munkavégzés igénybevételére vonatkozó korlátozások vagy tilalmak kizárólag
akkor tekinthetők indokoltnak, ha általános érdeket szolgálnak, különös tekintettel a
kölcsönzött munkavállalók védelmére, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
követelményeire és annak szükségességére, hogy a munkaerőpiac megfelelően működjön,
a visszaélések pedig megelőzhetők legyenek.

7. A hatályos szabályoknak megfeleltetés miatt szükséges.
8. A hatályos szabályoknak megfeleltetés miatt szükséges.
9. Szövegpontosítás.
10. Technikai módosítás.
11. Szövegpontosítás.
12. A béremeléssel előírandó új illetménytábla garantálása érdekében célszerű az illetmény

lefelé elmozdításának lehetőségét kivenni.
13. A béremeléssel előírandó új illetménytábla garantálása érdekében célszerű az illetmény

lefelé elmozdításának lehetőségét kivenni.
14. A szakvizsga megszerzését célszerű anyagi motivációval elősegíteni. Ennek érdekében a

4. sávba lépést célszerű szakvizsgához kötni.
15. Szövegpontosítás.
16. Szövegpontosítás.
17. A hatályos szabályoknak megfeleltetés miatt szükséges.
18. Garanciális szabályok megállapítása.
19. Szövegpontosítás.
20. Jogtechnikai pontosítás.
21. Szövegpontosítás.
22. Az Államkincstár tájékoztatása miatt szükséges kiegészítés.
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23. Technikai módosítások.

Budapest, 2020. október 5.

Tisztelettel:

-/t'I, t{~ 
Hende Csaba

elnök
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