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1. napirendi pont 
 
 

Előterjesztés 
a Közgyűlésrészére írásbeli döntéshozatalra 

 
Tárgy: Tájékoztatás az előző ülés óta (2020. július 23. )eltelt időszak fontosabb és rendkívüli 
eseményeiről, a végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
AKözgyűlésen hozott határozatok az alábbiak szerint kerültek végrehajtásra a két ülés közötti 
időszakban: 
 
A 11/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozatban elfogadott 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót 
közzétettük. 
A 12/ 2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozattal elfogadott 2019. évi közhasznúsági jelentést közzétettük.  
A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról és díjazásának megállapítása tárgyban hozott 
18/2020. (VII.23.) sz. Kgy határozat végrehajtásra került. A Felügyelőbizottság Elnökének Csépányiné 
Bartók Margitot választotta, a cégbírósághoz a bejelentés megtörtént, díjazásukat a határozatnak 
megfelelően fizetjük ki.  
A Közgyűlés a 22/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozatával jóváhagyta a Zrt. vállalkozási tevékenységi 
körének bővítését, melyet a NAV-hoz bejelentettünk.  
A Közgyűlés 23/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozatával jóváhagyta a Polgár és Térsége Egészségügyéért 
Alapítvány Kuratórium elnökének személyében történő változást, melyet a bíróság nyilvántartásba 
vett.  
 
Egyéb események: 

Az Egészségfejlesztési Iroda 2020. évi működési támogatásának pályázata benyújtásra került 
júniusban.A támogató okirat november 25-én megérkezett, december 4-én az összeg kiutalása is 
megtörtént.  

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) 
Kormányrendelet módosításra került, 2021. január 1-től szükséges a megfelelési 
tanácsadóalkalmazása, vagy szervezeti egység létrehozása.  
 
A vészhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben 
dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI.12.) Korm. rendelet 3. § (7) 
bekezdése alapján igényelt támogatás felhasználásáról szóló elszámolási kötelezettségünknek eleget 
tettük szeptemberben, az eltérő foglalkoztatási formákból eredően 1.003 e Ft járulékra jutó 
támogatás összegét levonásba helyeztük a NEAK finanszírozásból.  
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Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. 
(VII. 5.) Korm. rendelet szerint 2020. november 1-én a munkaszerződések módosítása megtörtént, 
mely a jelenlegi szakdolgozói bérekhez képest 15-16 % -os béremelést tett lehetővé. A béremelések 
forrására a NEAK támogatást megigényeltük.  
A támogatás novemberi tervezett összege 2.250.178 Ft, mely tartalmában a finanszírozásba be nem 
épült korábbi évek bérfejlesztéseit és járulékait is jelenti. (Havonta korrekciót szükséges 
benyújtanunk a nem jogszerző munkanapok számával arányos bértámogatásról.) 
 
A 2018. december-2019. november hónapokban utalványozott bérfejlesztésiösszegek 
felhasználásáról szeptemberben benyújtottuk az elszámolást, az elszámolási különbözetet (-77e Ft-
ot) a NEAK finanszírozás keretében rendeztük.  
 
A TÁMOP-6.2.2.-A-11/1-2012-0076 azonosítószámú projektünk Záró Projekt Fenntartási jelentése 
elfogadásra került.  
 
Az Országgyűlés elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt, külön 
napirendi pontként kerül megtárgyalásra.  
 
1659/2020. (X.15.) Kormányhatározattal 2 Milliárd forintot hagyott jóvá a Kormány a nemzeti 
egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ létrehozására, egyéb 
egészségügyi tárgyú fejlesztések mellett.  
 
 
Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás: 
 
COVID-19 

1. Betegellátás: 

A betegellátást érintő főbb jogszabályi változások az elmúlt időszakban:  

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel Az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja 
alapján, figyelemmel az Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész területére 
egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be a Kormány. (Jelenleg 
2020. december 18-áig hatályos a rendelkezés.) 

Az 521/213. (XII.30. ) Kormányrendelet 5. §. szerint 2020.07.18-tól„Az Eütv. 228. § (2) bekezdése 
szerinti egészségügyi válsághelyzetben az országos tisztifőorvos átmenetileg módosíthatja 

a) az alapellátás körzethatárait, 
b) a járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátáson belül a tevékenységek szakmai megoszlását, 
c) az ellátási területek határait, 
d) a betegbeutalás rendjét, valamint 
e) a fekvőbeteg-gyógyintézetek ágyszámát. 

 
Március óta folyamatosan fenn kell tartanunk a PRE TRIAGE rendszerét.A PRE TRIAGE dolgozói 
felmérik, hogy a beteg milyen ügyben érkezik, amennyiben állapota orvossal való találkozást 
indokolttá tesz vagy személyes vizitre előjegyzett beteg, úgy az épületbe belépő beteget a COVID 19 
csekk lista alapján kikérdezi. A rendelőbe történő belépés előtt minden esetben a beteg 
testhőmérséklet mérése kötelező, higiénés kézfertőtlenítése, a járványügyi kérdőívkiöltése, 
védőmaszkkal történő ellátása. Az épület sajátosságaiból eredően a háziorvosok és fogorvos számára 
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is a Zrt. munkatársai biztosítják a PRE TIRAGE szolgáltatást. Novembertől az alapellátási egységek 
munkatársai is részt vesznek ebben a munkában.  

Az ellátást igénybevevők száma a járványhelyzet fokozódásával lassú ütemben, de csökken, az 
előjegyzési rendszerünk folyamatos átszervezést igényel, kollégák és családtagjaik egészégi 
állapotában bekövetkező változások is felülírják a napi munkaidő beosztásokat.  

A betegellátás folyamatai, az intézet működésének szabályai továbbra is ún. „Intézményi protokoll”-
ban testesültek meg, amit a hatályos rendelkezéseknek megfelelően módosítunk. Igyekeztünk 
folyamatosan tájékoztatni az intézkedések Intézetünket érintő hatásairól, az ellátások folyamatosan 
változó igénybevételi lehetőségéről a munkatársainkat, az ellátási területünkön működő alapellátási 
egységeket, és nem utolsó sorban betegeinket. 

Az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységeit a veszélyhelyzet ideje alatt on-line térben tudtuk 
megvalósítani. 

2. Gazdálkodás 
 

a) Finanszírozás 

A járóbetegellátás teljesítménydíját két havi csúszással kapják meg a szolgáltatók. Április 3-án 
rendelkezett arról a NEAK, hogy májustól részben átlagfinanszírozással fog történni az intézmények 
finanszírozása.  
A döntéshozó a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 5/B. §-ában foglalt szabályok alkalmazását találta 
arra alkalmasnak, hogy a kialakult helyzetben miképp finanszírozza a szolgáltatókat.  
 
A szabályok alapján az átlagot a veszélyhelyzetet megelőző 3 havi intézményi finanszírozási díjból kell 
számítani, azaz a 2019. december, 2020. január és februári teljesítmények alapján. A PÉTEGISZ 
Nonprofit Zrt. 13 735.5 eFt/hó finanszírozásban részesül 2020. márciustól augusztusig, 
teljesítménytől függetlenül.  
Szeptemberben a tényleges teljesítmények alapján került megállapításra a finanszírozás összege.  
Októbertől ismét az átlagfinanszírozás szabályai léptek életbe. A 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. 
§-a szerint az átlagfinanszírozás mértékének alapját az előző három havi finanszírozási díj, azaz jelen 
esetben a július és augusztus havi - a korábbi elrendelés alapján kifizetett - átlagfinanszírozás és a 
szeptember havi teljesítményfinanszírozás képezi. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. esetében 13 877,4 
eFt/hó összeget jelent.  
 
Januárban 118 %-át, februárban 115 %-át, márciusban 65 %-át, áprilisban 10 %-át, májusban 23 %-át, 
júniusban 67 %-át, júliusban 96%-át, augusztusban 91%-át, szeptemberben 115 %-át, októberben 
99%-át teljesítettük a szezonális indexel korrigált TVK-nak. November hónapot 86 %-os TVK 
kihasználtsággal teljesítettük, ez a teljesítmény előző év azonos időszakának 70 %-a.  

b) Munkaerő gazdálkodás 

A járvány első szakaszában a betegek számának változásában voltak hirtelen változások, amelyhez 
kellett igazítani az ellátásban résztvevő kollégákat. A járvány második hullámára ez megfordult, a 
munkába bevonható kollégák száma változik folyamatosan, a saját vagy családtagjaik egészségi 
állapotában bekövetkező változások miatt.  

A telemedicina szolgáltatás továbbra is alkalmazható. 

Munkavállalóink munkaidőkeretét májustól 12 havi időkeretre módosítottuk. Október végét 266 óra 
túlóra és 1212 óra időarányosan ki nem vett szabadság kerettel zártuk. Átszámolva ez 1 fő 8 havi 
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foglalkoztatásának felel meg. Személyes közreműködőket is kellett foglalkoztatni a dolgozói 
távollétek, és a megnövekedett szakdolgozói feladatok miatt. Novembertől az alapellátás 
munkatársai is részt vesznek a triage munkájába, így jelentősen tudjuk csökkenteni a felgyűlt órákat. 
A kollégák esetleges betegsége miatti kiesés alkalmával pihenőidőt, illetve szabadságot vesznek ki, 
ezzel is tudjuk mérsékelni többlet órákat, illetve a keresetük is megmarad a távollét idejére.  

A 65 év feletti kollégák az első hullámtól eltérően, nem kaptak felmentést a munkavégzés alól.   

Kollégák kirendelésre ez ideáig nem került sor.   

Az 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében 
SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel (a továbbiakban: gyorsteszt) az 
Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot kell végezni az egészségügyi 
intézményekben foglalkoztatott, az egészségügyi tevékenység végzésének egyeskérdéseiről szóló 
2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a)–c) pontja szerintiegészségügyi és egészségügyben dolgozó személy 
esetében. A vizsgálaton történő részvétel önkéntes. 

Az NNK által kért adatokat benyújtottuk november 26-án. A tesztelést saját dolgozónknak kell 
végeznie, a szükséges eszközöket a kormányhivataltól fogjuk kapni, melynek időpontja jelenleg 
ismeretlen.  

c)  Készletgazdálkodás 

A készleteink beszerzési ára mérséklődött, azonban 2019-es árakhoz képes még mindig jóval 
magasabb. A szükséges mennyiségű készletekkel rendelkezünk jelenleg, szállítási gondok nem 
jelentősek.  

3. Szakmai terv végrehajtása 

A fenntartók által januárban jóváhagyott keretösszegre az elmúlt időszakban úgy tekintettünk, mint 
tartalékra. Nem ismerve a finanszírozás mértékét, a szükséges kiadások nagyságrendjét, illetve a 
járvány következtében felmerülő többletfeladataink lehetséges költségét, –mind szervezeti, mind 
infrastrukturális átalakítások lehetséges költségét.  
Az összeg felhasználást a 7. napirendi pont keretében mutatom be. Az épület felújítása maradt hátra, 
a járvány következtében felmerülő akadályozó tényezők miatt. A határidő módosításához kérem a 
fenntartói jogot gyakorló Önkormányzatok támogatását. 
 
Folyamatban lévő peres ügy: 
 
A Debreceni Törvényszék előtt folyamatban lévő, 2017. decemberében indult perünkben - melyet 
egy nőgyógyászati betegünk és házastársa terhesség azonosításának elmaradása és ennek folytán 
sérült gyermekük megszületése miatt indított, a módosított kereset szerint 14 Millió Ft sérelemdíj 
megfizetése iránt – 2020. július 7. napján rész- és közbenső ítéletetvettünk kézhez. 
 
Az ítélet megállapította, hogy megsértettük a felperesek személyhez fűződő jogait ezért felelősséggel 
tartozunk a felperesek gyermekének fejlődési rendellenességgel történő megszületésével okozati 
összefüggésben a felpereseket ért nem vagyoni sérelemért.  
A bíróság ítéletében kizárólag a jogalapról döntött (ezért közbenső az ítélet), annak 
összegszerűségéről nem. Az összegszerűség tárgyában az ítélet jogerőre emelkedését követően 
folytatódik majd a peres eljárás. 
 
Az ítélet ellen 2020. 08. 14-én fellebbezést terjesztettünk elő, a beavatkozó (nőgyógyász szakorvos 
társasága) szintén fellebbezéssel élt. 
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Felperesek ellenkérelmet és csatlakozó fellebbezés nyújtottak be, vagyis maguk is megfellebbezték az 
ítélet indokolásának bizonyos megállapításait. 
 
A Debreceni Ítélőtábla másodfokon a 2020. december 3. napján tartott tárgyaláson ítéletet hozott, és 
a Debreceni Törvényszék rész-és közbenső ítéletét helyben hagyta.   
 
EFOP-1.8.20-17-2017-00025 pályázathoz kapcsolódó tájékoztatás:  
2020. 07.28-án benyújtott támogatási szerződés módosítási igényünket 2020. 10.08.-án részben 
elfogadták. Az elutasított részek nem jelentősek, újbóli módosítással kezelhetők. A kardinális 
módosítások elfogadásra kerültek, így megnyílt a lehetőségünk a kifizetési elszámolások 
benyújtására.   
A projekt várható befejezési határideje: 2021.03.31. 
 
Kérem, a Tisztelt Közgyűlésta határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
Polgár, 2020. december 7.  
        Tisztelettel:  
          Kiss Ilona Andrea 
          vezérigazgató 
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HATÁROZAT TERVEZET (1. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozattervezetről 

1. A Közgyűlés az előző ülés óta (2020. július 23.) eltelt időszak fontosabb és rendkívüli 
eseményeiről, a végzett tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 
dokumentumot. 

Részvényes 
neve 

Tulajdoni 
hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 
dátuma 

Részvényes 
aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 
a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 

elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek, 

 

Polgár, 2020....................................... 

 
Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 

 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 
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2. napirendi pont 

Előterjesztés 
a Közgyűlés részére írásbeli döntéshozatalra. 

 
Tárgy: A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabály módosítása 
Előterjesztő: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabálya módosul részvényesünk, a Tiszacsege Város Önkormányzata 
képviseletére jogosult polgármester személyében 2020. 10.  30 –án bekövetkezett változás miatt. 

  

Mellékelem az Alapszabály hatályosítás tervezetét. 

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2020.november 20.   

        Tisztelettel:  

          Kiss Ilona Andrea 

          vezérigazgató 
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HATÁROZAT TERVEZET (2. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozattervezetről 
...../2020.(..) sz. közgyűlési határozattervezet  

 
A Közgyűlés a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Alapszabályának változását az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul 
veszi.  
Elrendeli az Alapszabálynak a változás alapján a hatályosítását, és - bár a változás cégjegyzékben 
vezetett adatot nem érint -, a hatályos Alapszabály cégbírósághoz benyújtását. 
 
  
 

Határidő:  30 nap 
Felelős:  Kiss Ilona vezérigazgató 

 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 
dokumentumot. 

Részvényes 
neve 

Tulajdoni 
hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 
dátuma 

Részvényes 
aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 

a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 
elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek, 

 

Polgár, 2020....................................... 

 
Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 



3 
 

1.sz. melléklet 
T E R V E Z E T 

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS 
 

 
A Debreceni Törvényszék Cégbírósága által Cg. 09-10-000449 szám alatt cégnyilvántartásba vett 
PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Alapszabálya az alábbiak szerint módosul, illetőleg hatályosul: 
 
 

 
1. Az Alapszabály 2. pontjának 2.7. alpontjában Tiszacsege Város Önkormányzata részvényes 

képviselőjének adatai: 
 

Képviseletre jogosult neve: Szeli Zoltán polgármester 
Anyja neve: Papp Margit 
Lakcím: 4066 Tiszacsege, Tavasz utca 7. 

 
  
 

Az Alapszabály egyéb pontjai és rendelkezései változatlanul hatályosak. 
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PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

4090 POLGÁR, Hősök útja 1.  
Cégjegyzékszám: 09-10-000449  

Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu 
http://www.petegisz.hu 

 

3. napirendi pont 
Előterjesztés 

a Közgyűlésrészére írásbeli döntéshozatalra. 

 
Tárgy: Beszámoló a társaság 2020. III. negyedévének gazdálkodásának alakulásáról (ügyvezetésről, 
vagyoni  helyzetéről, üzletpolitikáról) 
 
Előterjesztő:Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Ptk. 3:284. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. ügyvezetésről, a 
társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az üzleti terv első két negyedévi, adatainak 
alakulásáról az alábbiak szerinti számolok be. 
 
A gazdálkodási III. negyedévi adatait a csatolt mellékletek mutatják számszerűen. A teljesítési adatok 
1-9havi, esetenként 8, illetve 7 havi adatot tartalmaznak. A költségek és bevételek felmerülésének 
idejének és azok pénzügyi teljesítéstől való eltérésére az előterjesztésben kitérek, az adatok 
tartalmának értelmezhetősége érdekében.   
 
A Központi igazgatás bevételei között kerülnek elszámolásra az értékcsökkenéshez kapcsolódó 
bevételi elhatárolások visszaírásai. Erre még nem került sor, az éves értékcsökkenési 
elszámolásegyösszegű elszámolása miatt. 
Az anyag jellegű ráfordítások 71,9 %-os teljesítést mutatnak az III. negyedév végén.A villamos-energia 
díjából 7 havi adatot tartalmaz a könyvelés.  
Az igénybe vett szolgáltatások soron elmaradt a megfelelési tanácsadó díjazására tervezett összeg 
(300 e Ft) a jogszabály bevezetésének csúszása miatt. A belső ellenőr részére történő kifizetés az év 
hátralévő időszakában jelentkezik. A honlap áttelepítése - biztonságosabb felületre- sajnos idő 
hiányában elmart (200 e Ft). 
Az egyéb szolgáltatások között szerepel a vagyonbiztosítás, melynek éves összegét tartalmazza a 
kimutatás, tovább a bankköltségeket, a tervezett összeg már szeptemberben felhasználásra került.  
 
A személyi jellegű ráfordítások összességében időarányoshoz közeli mértéket mutat.  
 
Az egyéb ráfordítás soron került elszámolásra a társasági adó.  
A pénzügyi műveletek ráfordításai között kerül elszámolásra a hitelek kamatai.  
 
A Járóbeteg szakellátás teljesítményadatai 2020. III. negyedévi adatként 7 havi NEAK finanszírozás 
jelenik meg.  
Április 3-án rendelkezett arról a NEAK, hogy májustól részben átlagfinanszírozással fog történni az 
intézmények finanszírozása.  
A döntéshozó a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 5/B. §-ában foglalt szabályok alkalmazását találta 
arra alkalmasnak, hogy a kialakult helyzetben miképp finanszírozza a szolgáltatókat.  
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A szabályok alapján az átlagot a veszélyhelyzetet megelőző 3 havi intézményi finanszírozási díjból kell 
számítani, azaz a 2019. december, 2020. január és februári teljesítmények alapján. A PÉTEGISZ 
Nonprofit Zrt. 13 735.5 eFt/hó finanszírozásban részesül 2020. márciustól augusztusig, 
teljesítménytől függetlenül.  
Szeptemberben a tényleges teljesítmények alapján került megállapításra a finanszírozás összege.  
Októbertől ismét az átlagfinanszírozás szabályai léptek életbe. A 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. 
§-a szerint az átlagfinanszírozás mértékének alapját az előző három havi finanszírozási díj, azaz jelen 
esetben a július és augusztus havi - a korábbi elrendelés alapján kifizetett - átlagfinanszírozás és a 
szeptember havi teljesítményfinanszírozás képezi. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. esetében 13 877,4 
eFt/hó összeget jelent.  
Januárban 118 %-át, februárban 115 %-át, márciusban 65 %-át, áprilisban 10 %-át, májusban 23 %-át, 
júniusban 67 %-át, júliusban 96%-át, augusztusban 91%-át, szeptemberben 115 %-át, októberben 
99%-át teljesítettük a szezonális indexel korrigált TVK-nak. November hónapot 86 %-os TVK 
kihasználtsággal teljesítettük, ez a teljesítmény előző év azonos időszakának 70 %-a.  
 
Amennyiben év végig marad az átlagfinanszírozás és visszavonás nem lesz, a tervhez képest 12 millió 
többletbevételre lehet számítani. 
 
A bértámogatás 1 havi csúszással jelenik meg a bevételek között.  
 
A saját bevételek soron kerültek megtervezésre a térítéses vizsgálatok díjai, negyedévi teljesítés 
73,5%-os.  
 
Egyéb bevétek soron a biztosító által fizetett kártérítés összege szerepel. 
 
Az anyag jellegű ráfordítások között kerülnek elszámolása a szakorvosok díjazása, tervezett adathoz 
képest 76 %-on állunk. Az első hullámtól eltérően az óradíjas szakorvosok díjazásán nem tudunk 
változtatni az év második felében, a teljesítménydíjas szakorvosok díjazása a betegforgalom 
függvényében fog változni, kockázati faktorokkal növelt becsléssel 5 millió forint többlet költség fog 
jelentkezni a tervadathoz képest ezen a soron, ami a többletbevételből finanszírozható.  
Továbbá nem terveztünk szakdolgozói feladatokra személyes közreműködőként történő 
foglalkoztatást (számlás), melyre azonban szükség volt, ez további 600-800 e Ft többletköltséget fog 
jelenteni év végig.  
 
A személyi jellegű ráfordítások esetében a III. negyedéves adatok 81 %-os teljesítményt mutatnak, 
amely szintén szakdolgozói többletórákból ered. Személyes közreműködőket (bérként történő 
kifizetéssel) is kellett foglalkoztatni a dolgozói távollétek, és a megnövekedett szakdolgozói feladatok 
miatt (+771 e Ft szeptember végéig). 
 
Az épület fenntartás kiadások anyag jellegű ráfordításokat tartalmaz. Az igénybe vett szolgáltatások 
némileg alatta maradnak a terv adatnak, zömében a féléves, éves számlázási gyakorlatoknak. 
 
Az Otthoni szakápolás bevételei 66 %-os teljesítést mutatnak, 7 havi összeget tartalmaznak. A 
költségek 9, illetve 8 hónapnyi adatot tartalmaznak.  

Az Egészségfejlesztési Iroda működéséhez kapcsolódó támogatás idén is késett. Év végéig 25,2 millió 
forint felhasználás várható. 
 
A „Polgári Egészségfejlesztési Iroda lelki egészség funkcióval való bővítése” EFOP 1.8.20-17-2017-
00025 azonosítószámú pályázatra tervezett 2020. évi összeg 71,5 %-át használtuk fel, az ütemtervnek 
megfelelően.  
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A vállalkozási tevékenységnél a saját bevételek teljesítése terv alatti teljesítést mutat, tartamában a 
bérleti díj tény adat 8 havi mértéket, a továbbszámlázott közüzemi díj 7 havi összeget tartalmaz.  
 
A tevékenység költségei jelentős része a bérlemények közüzemi díjainak felosztásából származik, ami 
többnyire 7 havi adatot takar.  
 
A szakmai terv megvalósítása szeptember 30-án 49,5 %-on állt. 
 
A Covid-19 elnevezésű munkaszámon a járvánnyal kapcsolatban felmerült többletköltségeket 
mutattuk ki. Többek között itt került elszámolásra az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat 
érintő egyszeri rendkívüli juttatás. Az elszámolás pénzügyi rendezése október hónapban történt meg.  
Itt került elkülönítésre a fertőtlenítő szerek beszerzése, védőruhák, eszközök költsége.  
 
A III. negyedév végén 11.022 e Ftfolyószámla hitelállományunk volt.   
 
A tagi kölcsönök visszafizetéseként a 2019. évi törlesztő részletek jelennek meg. A fejlesztési hitel 
törlesztése időarányosan teljesítésre került.  
 
Év végi kasszamaradvánnyal nem kalkulálunk.  
 
A járvány hatásai alapvetően meghatározzák működésünket. Kiszámíthatatlan minden olyan tényező, 
amely befolyással van működésünkre,betegeink száma, a finanszírozás mértéke, a humánerőforrás 
rendelkezésre állása, a szükséges fogyóanyag mennyiség. A jogszabályok változása is okozott 
meglepetéseket. Egy biztos, a bizonytalanság.  
Kalkulálva a kockázati tényezőkkel is, pénzügyi vonatkozásban az idei évet –bízom benne, még ha 
szolid mértékben is, de - eredményesen tudjuk zárni.  
 
 

Kérem, a Tisztelt Közgyűlésta határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 
Polgár,2020. december 7. 
       Tisztelettel:  
          Kiss Ilona Andrea 
          vezérigazgató 
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HATÁROZAT TERVEZET (3. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozattervezetről 

1. A Közgyűlés elfogadja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2020. III. negyedévi működéséről szóló 

beszámolót.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 

dokumentumot. 

Részvényes 

neve 

Tulajdoni 

hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 

dátuma 

Részvényes 

aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 

a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 
elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek, 

 

Polgár, 2020....................................... 

 

Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 

 

 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 



1. sz. melléklet 

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés

2020. évi terv
2020. III. 

negyedév tény
Teljesítés %-a 2020. évi terv

2020. III. 
negyedév tény

Teljesítés %-a 2020. évi terv
2020. III. 

negyedév tény
Teljesítés %-a 2020. évi terv

2020. III. 
negyedév tény

Teljesítés %-a

Teljesítmény díjak  150 036 94 447 62,9% 6 190 4 085 66,0%
Bértámogatás 17 472 10 646 60,9%
Egyszeri rendkívüli juttatásra támogatás
Pályázati támogatások 
Écs visszaírása 45 297
Bérleti díjak
Továbbszámlázott rezsi költség
Kutatás-fejlesztés bevétele
Egyéb bevétel 206
Térítésköteles szolgáltatások díja 1 600 1 179 73,7%
Bevétel összesen: 45 297 169 108 106 478 63,0% 6 190 4 085 66,0%
Anyagköltségek 1 510 736 48,7% 10 857 8 316 76,6% 1 513 133 8,8%
Igénybe vett szolgáltatások 16 597 11 569 69,7% 50 846 32 870 64,6% 3 399 1 787 52,6% 4 200 2 480 59,0%
Egyéb szolgáltatások 2 615 2 592 99,1% 21
Anyag jellegű ráfordítások összesen 20 722 14 897 71,9% 61 703 41 207 66,8% 4 912 1 920 39,1% 4 200 2 480 59,0%
Bérköltség 26 844 20 347 75,8% 50 567 40 457 80,0% 360 111 30,8%
Bérjárulék 5 004 3 069 61,3% 8 362 6 742 80,6% 50 18 36,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések 871 1 560 179,1% 2 166 2 260 104,3%
Személyi jellegű ráfordítások összesen 32 719 24 976 76,3% 61 095 49 459 81,0% 410 129 31,5%
Fizetendő TAO  
Egyéb ráfordítások 145 123 84,8%
Pénzügyi ráfordítások 500 238 47,6%
Felhalmozási kiadások 494

Elszámolt écs 48 473
Költségek és ráfordítások összesen 103 053 40 234 39,0% 122 798 90 666 73,8% 4 912 1 920 39,1% 4 610 2 609 56,6%
Adózott eredmény tervezett összege -57 756 -40 234 69,7% 46 310 15 812 34,1% -4 912 -1 920 39,1% 1 580 1 476 93,4%

Écs  nélkül adózott eredmény
    

Hitelek, kölcsönök visszafizetése 2020. évi terv
2020. III. 

negyedév tény
Teljesítés %-a

Polgári Bank Zrt részére fejlesztési hitel visszafizetése 3 246 2 247 69,2%

Tagi kölcsön visszafizetések 10 447 7 860 75,2%
Kötelezettségek visszafizetése adózott eredményből 13 693 10 107 73,8%

Központi ig Járóbeteg szakellátás Épületfenntartás Otthoni szakápolás

1



1. sz. melléklet 

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés

Teljesítmény díjak  
Bértámogatás
Egyszeri rendkívüli juttatásra támogatás
Pályázati támogatások 
Écs visszaírása
Bérleti díjak
Továbbszámlázott rezsi költség
Kutatás-fejlesztés bevétele
Egyéb bevétel
Térítésköteles szolgáltatások díja 
Bevétel összesen:
Anyagköltségek
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Anyag jellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
Bérjárulék
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Fizetendő TAO
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi ráfordítások
Felhalmozási kiadások

Elszámolt écs
Költségek és ráfordítások összesen
Adózott eredmény tervezett összege

Écs  nélkül adózott eredmény

Hitelek, kölcsönök visszafizetése

Polgári Bank Zrt részére fejlesztési hitel visszafizetése

Tagi kölcsön visszafizetések
Kötelezettségek visszafizetése adózott eredményből

2020. évi terv
2020. III. 

negyedév tény
Teljesítés %-a 2020. évi terv

2020. III. 
negyedév tény

Teljesítés %-a 2020. évi terv
2020. III. 

negyedév tény
Teljesítés %-a 2020. évi terv

2020. III. 
negyedév tény

Teljesítés %-a

25 200 10 768 4 543 42,2%

10 183 7 348 72,2%
9 521 5 634 59,2%

25 200 10 768 4 543 42,2% 19 704 12 982 65,9%
1 198 486 40,6% 4 945 2 575 52,1% 121 101 83,5%
5 243 757 14,4% 2 192 2 175 99,2% 301 238 79,1% 225 176 78,2%

70 70 100,0%
6 441 1 243 19,3% 2 192 2 175 99,2% 5 316 2 883 54,2% 346 277 80,1%

14 629 10 924 74,7% 7 296 4 621 63,3%
2 692 1 967 73,1% 702 325 46,3%

997 529 53,1% 578 580 100,3%
18 318 13 420 73,3% 8 576 5 526 64,4%

64

441 351 79,6% 16 262 7 948 48,9%

25 200 15 014 59,6% 10 768 7 701 71,5% 5 380 2 883 53,6% 16 608 8 225 49,5%
-15 014 -3 158 14 324 10 099 70,5% -16 608 -8 225 49,5%

    

EFI EFOP Vállalkozási tevékenység Szakmai terv
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1. sz. melléklet 

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés

Teljesítmény díjak  
Bértámogatás
Egyszeri rendkívüli juttatásra támogatás
Pályázati támogatások 
Écs visszaírása
Bérleti díjak
Továbbszámlázott rezsi költség
Kutatás-fejlesztés bevétele
Egyéb bevétel
Térítésköteles szolgáltatások díja 
Bevétel összesen:
Anyagköltségek
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Anyag jellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
Bérjárulék
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Fizetendő TAO
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi ráfordítások
Felhalmozási kiadások

Elszámolt écs
Költségek és ráfordítások összesen
Adózott eredmény tervezett összege

Écs  nélkül adózott eredmény

Hitelek, kölcsönök visszafizetése

Polgári Bank Zrt részére fejlesztési hitel visszafizetése

Tagi kölcsön visszafizetések
Kötelezettségek visszafizetése adózott eredményből

2020. évi terv
2020. III. 

negyedév tény
Teljesítés %-a 2020. évi terv

2020. III. 
negyedév 

tény
Teljesítés %-a

156 226 98 532 63,1%
17 472 10 646 60,9%

29 505 29 963 101,6% 29 505 29 963 101,6%
35 968 4 543 12,6%
45 297
10 183 7 348 72,2%
9 521 5 634 59,2%

206
1 600 1 179 73,7%

29 505 29 963 101,6% 305 772 158 051 51,7%
2 500 2 046 81,8% 22 644 14 393 63,6%
9 225 8 702 94,3% 92 228 60 754 65,9%

2 685 2 683 99,9%
11 725 10 748 91,7% 117 557 77 830 66,2%
17 500 17 500 100,0% 117 196 93 960 80,2%
2 780 2 780 100,0% 19 590 14 901 76,1%

1 4 612 4 930 106,9%
20 280 20 281 100,0% 141 398 113 791 80,5%

64
145 123 84,8%
500 238 47,6%

140 140 100,0% 17 337 8 439 48,7%

48 473
32 145 31 169 97,0% 325 474 200 421 61,6%
-2 640 -1 206 45,7% -19 702 -42 370 215,1%

  

Covid-19 Összesen
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P É T E G I S Z  P O L G Á R  É S  T É R S É G E  E G É S Z S É G Ü G Y I  
K Ö Z P O N T  N O N P R O F I T  Z Á R T K Ö R Ű E N  M Ű K Ö D Ő  

R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G  
4 0 9 0  P O L G Á R ,  H ő s ö k  ú t j a  1 .  

Cégjegyzékszám: 09-10-000449  
Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu 

http://www.petegisz.hu 

 

4. napirendi pont 
 
 

Előterjesztés 
a Közgyűlésrészére írásbeli döntéshozatalra 

 
Tárgy:Tájékoztatás az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról, egészségügyi rendszer átalakításáról 
Előterjesztő: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 
 
Előkészítésben résztvevők: Dr. Dobra Zita ügyvéd 
    Csikósné Szél Mónika vezetőasszisztens 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A különféle bölcseletekben már hallhattuk, hogy olyan fordulatok, változások jöhetnek létre az 
életünkben, amihez a mi képzelőerőnk kevés. Azt hiszem ez a jelenlegi pandémiás helyzet, minden 
eddigi élethelyzetünket átírta és elképzelésünket felülírta. 
A jelenlegi helyzetben nemcsak a pandémia alakítja át az életünket, hanem az egész ágazatot érintő 
szerkezeti változás és minden, ami ennek a következménye lesz. 
 
2019. decemberében láthattuk a Kormányzat szándékát az ágazat átalakítását illetően, immáron 
sokadjára. Az 1798/2019. (XII.23.) Kormányhatározatban kerültek rögzítésre az egészségügyi ágazat 
fejlesztését, valamint az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelését célzó intézkedések. 
 
A februárban-márciusban a járvány megzavarta azokat az elképzeléseket, amelyeket a szállítói 
tartozások tárgykörében zajló tárgyalásoktól reméltek.  
 
Az év második felétől az intézkedések már egyértelműen ebbe az irányba haladtak.  Pl.: a 
központosított közbeszerzés szabályaiban bekövetkezett változások, EMMI-BM közös kérdőíve az 
ágazat munkatársai felé.  
 
Augusztusban hallhattuk a hírt, hogy a Boston Consulting Group Kft. által készített tanulmányt 10 
évre titkosították. A tanácsadó cég "stratégiai és komplex átalakítási tervek kidolgozása az 
egészségügyi ágazatban" címet viselő tanulmányaolyan, a kormány számára készített döntés-
előkészítő adatokat tartalmazó irat, amely a törvény értelmébentíz évig nem nyilvános, hallhattuk 
Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkártól.  
 
Októberben ismerhettük meg a Magyar Közlönyből Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 
2020. évi C. törvényt (Eszjtv.), ami nem kis sajtófigyelmet kapott, hiszen a Parlament 
rekordgyorsasággal (1 nap alatt), egyhangú szavazatával fogadta el. Az egyeztetések(hiányának) 
folyamatairól, körülményeiről is értesülhettünk a sajtóból.  
 
Az elfogadott törvény része az orvosok bérrendezése, de lényegében az egész ágazat működését 
átható radikálisan új szabályozásról van szó. A 2020. évi C. törvény a különböző jogviszonyokat 
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meghatározó törvények hatályos struktúrájába nem illeszthető. Az Eszjtv. számos olyan alapvető 
kérdést utal Kormányzati hatáskörbe, amelyek parlamenti döntést igényelnének.  
 
A törvény végrehajtási rendelete és a kapcsolódó jogszabályok a veszélyhelyzet alatt jelentek meg, de 
még nem teljes körben. Ellentmondások is bőven akadnak azEszjtv, a végrehajtási rendelete, az 
átmeneti intézkedések és meglévőjogszabályok között, sőt, a törvényen belül is, így azok 
mindenképpen további értelmezést, iránymutatást, sőt akár módosítást igényelnek a korrekt 
végrajtás érdekében.  
 
Az előterjesztés mellékleteként csatolt anyagban megkíséreljük az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyra vonatkozó, ez ideig megjelent jogszabályok értelmezését, az átmeneti szabályokkal azok 
rendszerbe foglalását.  
 
Kérdéses, hogy az ellentmondások feloldására miképpen kerül majd sor, mi történik a veszélyhelyzet 
elmúltával.Az ágazat bármelyik elemét vizsgáljuk, ha az egyik változik, az mindenképp hatással van a 
többire. 
 
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer milyen meglepetéseket tartogat? A nemzeti 
egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ létrehozása mikor valósul 
meg? A praxisközösségek létre tudnak-e jönni a jelenlegi tulajdoni konstrukcióban? Az Országos 
Kórházi Főigazgató (OKFŐ) döntései hogyan befolyásolják az életünket?A kórházparancsnokoknak 
szánnak-e más szerepet az egészségügyi készlet állagmegóvásán kívül?  
A felmondási tilalom lejárta után hány egészségügyi és egészségügyben dolgozó hagyja el a pályát?   
 
Egyelőre csak találgatni tudunk.  
 
Kérem, a Tisztelt Közgyűléstszíveskedjék a határozati javaslatot elfogadni. 
 
Polgár, 2020. december 11.  
        Tisztelettel:  
          Kiss Ilona Andrea 
          vezérigazgató 
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HATÁROZAT TERVEZET (4. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozatról 

1. A Közgyűlés az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 
dokumentumot. 

Részvényes 
neve 

Tulajdoni 
hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 
dátuma 

Részvényes 
aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 
a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 

elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek. 

 

Polgár, 2020....................................... 

 
Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 

 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 
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I. 

A JOGSZABÁLYOK ELEMZÉSE 
 

Jogszabályok: 
 
 2020. évi C. tv. az egészségügyi szolgálati jogviszonyról /Hatályos: 2020. 11. 18-tól ill. 2021. 01. 01-től  
 528/2020. (XI.28.) Korm. rend. az eüi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. tv. Vh-ról 
 529/2020. (XI.28.) Korm. rend. egyes korm. rendeleteknek a 2020. évi C. tv. Vhr-hez kapcs. mód-ról 
 530/2020. (XI.28.) Korm. rend az eü.i dolgozók és az eü-ben dolgozók jogviszonyával kapcs. egyes 

kérdésekről 
 
 
A 2020. évi C. tv. (Tv) és végrehajtási rendelete /528/2020.(XI.28.) Korm. rend/ (Vhr.) 
 
Mögöttes:  

 Mt. /Kivéve: munkáltatói jogutódlás, bedolgozói, egyszerűsített foglalkoztatás, köztulajdonban álló  
 munkáltató, vezető állású munkavállaló, versenytilalmi megállapodás, és az 

alaptevékenységre  
 von. a munkaerő kölcsönzés szabályai./ 

 Eütev,/ 2003. évi LXXXIV.tv./ 
 256/2013. (VII.5.) Korm. rend. 

 
A Tv. hatálya: 

 állami, 
 önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltató, és 
 a náluk jogviszonyban álló eüi szolg. munkaviszonyban állókra 
 választás esetén: tulaj/fenntartó döntése alapján egyházi jogi személy tulajdonában/fenntartásában 

működő eüi szolgáltató a az eü szolg-ra és a munkavállalóra 
 
 

Az állami és önkorm.i eü.szolg.nál  
 egészségügyi tevékenység és  
 az eü.szolgáltató működőképességének ill. az eü szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására 

irányuló tevékenység KIZÁRÓLAG az alábbi jogviszonyokban végezhető: 
 egészségügyi szolgálati jogviszony – főszabály szerint (1) eü. tev-et és (2) az eü.szolg 

működőképességének, az eü. szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet 
csak ebben lehet folytatni, 

 közreműködő (klasszikus: személyi + tárgyi feltételt biztosít) 
 önkéntes segítő 

 kivételes: személyes közreműködő/Vhr: az OKFŐ ellátási érdekből engedélyezheti az igénybe vételét 
 
Az eü.szolgáltató működőképességének ill. az eü szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására 
irányuló tevékenységek köre (= egészségügyben dolgozó) a Vhr. 1. melléklete értelmében: 

 informatika, 
 ügyvitel (humánerőforrás-gazdálkodás, irattározás, jogi tevékenység, kontrolling, közbeszerzés, 

munkaügy, pénzügy-számvitel) 
 
 
Eü. szolgálati jogviszony = lebutított közalkalmazotti státusz, kevesebb munkavállalói és erős – néhol 
egyoldalú, jogi garanciák nélküli - munkáltatói jogosítvánnyal. 
 
 
Munkáltató (a Tv. értelmezésében!) 

 állami fenntartású eü. szolgáltató – Országos Kórházi Főigazgató 
 nem állami eü. szolgáltató – az eü. szolgáltató vezetője 
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Munkáltatói jogkör gyakorlója: 
 állami fenntartású eü. szolgáltató – Országos Kórházi Főigazgató 
 nem állami eü. szolgáltató – az eü. szolgáltató vezetője 

 A jogkör írásban átruházható 
 
 
Foglalkoztatotti kategóriák az ESZJtv.-ben: 

1. Tv.8.§ (3) bek. 
orvos, gyógyszerész, fogorvos,  
Korm.rend-ben meghat. munkakörben foglalkoztatottak,  
egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettségűek, 
nem eü. egyetem + eü ff. szakképesítéssel rendelkezők 
IDE: sorolja eüi szolgáltató vezetőjét! 

2. Tv.8.§ (4) bek. 
rezidens 

3. Tv.8.§ (5) bek. 
egyéb vezetők (Vhr. szerint) 

4. Tv.8.§ (6) bek. 
eü. szakdolgozó 

5. Tv.8.§ (7) bek. 
egészségügyben dolgozó 

 

 

Eü. szolgálati jogviszony létesítés feltételei: 
 cselekvőképes, 
 büntetlen előéletű – hatósági bizonyítvánnyal igazolandó 
 megfelel az eü. szolg-i munkaszerződés szerinti eü. tev. végzésére előírt jogszabályi feltételeknek, 
 nem áll kamarai kizárás, etikai fegyelmi büntetés hatálya alatt 

 Atv-nyelellentétes eü.i szolg.i munkaviszony semmis! 
 Munkaszerződésben az Mt. rendelkezéseitől el lehet térni, ahol más jogszabályi rend. nincs (Eütev., más 

Vhr.) 
 A feltételek alól nem adható felmentés. Hiányuk: azonnali hatályú felmondási ok a munkáltatónál! 
 Egészségügyi szakképzettséget/szakképesítést igénylő munkakörre létesíthető jogviszony:  

 18 év alatti, az előírt szakképzettség, ill. szakképesítés megszerzése iránt képzésben résztvevő 
tanulóval, 

 harmadik országbeli, három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult állampolgárral - 
 
 
Jogviszony létesítés módjai, lépései: 

 a munkáltató megállapítja a munkakörrel kapcsolatos szakmai követelményeket, utána 
 munkáltató egyedi döntése vagy 
 meghívásos eljárás alapján. 

 
Csak a meghívásos eljárás szabályaitrögzíti a Tv.: 

 min. 3 tagú előkészítő bizottság – jelölteket értékeli /a tagokat a tv. felsorolja/ 
 meghallgatás után 5 napon belül rangsorol és javaslatot tesz  
 munkáltató 10 napon belül dönt, 
 jelölteket további 5 napon belül kiértesíti. 

 
 
Egészségügyi szolgálati munkaszerződés: 

 írásban érvényes 
 kötelező tartalmi elemek: 

 munkáltató adatai 
 munkavállaló adatai 
 munkakör 
 jogviszony időtartama 
 jogviszony kezdetének napja 
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 próbaidő 
 munkaidő tartama: teljes/részmunkaidő 
 illetmény, egyéb juttatások 
 munkavégzés helye 
 Vhr.-ben kötelező elemek: 

 kirendelés időtartama, korlátai 
 áthelyezés módja (3 oldalú megáll.) 
 vezetői, magasabb vezetői megbízásnál az egyoldalú visszavonás lehetőségét, a 

vezetői juttatást, 
 visszatérítendő, vissza nem térítendő támogatások 
 önként vállalt többletmunka (munkaköri feladat, ügyelet, készenlét) díjazása 

 
Munkaköri besorolás: 
1. kategória: 256/2013. Korm. rend. 1. melléklet 1. és 3-5.pontja szerinti munkakörökbe 
4. kategória (eü.i szakdolgozó): 1. melléklet 2.pontja szerinti munkakörökbe 
5. kategória: a tevékenységek körét a Vhr. 1. melléklete tartalmazza: /informatika, ügyvitel: 

humánerőforrás gazdálkodás, irattározás, jogi tevékenység, kontrolling, közbeszerzés, munkaügy, 
pénzügy-számvitel) 

 
Próbaidő: 

 3 hó kötelező, max 4., nem hosszabbítható. 
 Alatta azonnali hatályú indokolás nélküli megszüntetés (nem felmondás?) 
 Nem kell: 

o áthelyezés, 
o meghatározott munkaismételt jogviszony létesítésnél, 
o vagy feladat ellátására szóló határozott idejű szerződésnél 
 orvosigazgató/szakmai intézményvezető helyettes,  
 ápolási igazgató,  
 gazdasági igazgató,  
 a 256/2013. Korm. rend. 1. mell. szerinti ágazatspecifikus munkakörben 

osztályvezetésre adott vezetői megbízás ellátásához, ha van 5 éves költségvetési 
szervnél eltöltött szakmai gyakorlat 

 
Munkavégzés helye: 

 több egészségügyi szolgáltató is lehet, ha a személy tekintetében a munkáltató ugyanaz. 
 

Munkaidő szabályai: 
Mt, Eütev szerint. 

 
 munkaidőkeret: többműszakos, megszakítás nélkül működő eüi szolgáltatónál – max 3 hó a 

naptári negyedévhez igazodóan 
 munkaidő beosztás: 15 nappal korábban és legalább 1 hóra előre írásban 
 egyenlőtlen munkaidő beosztás: csak munkaidőkeret alkalmazása esetén 
 pihenőnap: 6 munkanap után 1 pihenőnap kötelező, 
 havonta 1 x 2 pihenőnap egybefüggően szombatra-vasárnapra jár 
 pihenőidő: hetente legalább 48 óra egybefüggő, 
 a munka befejezése és a köv. munkanap között min. 11 óra pihenőidő (az emiatt kieső időre 

arányos alapbér jár) 
 oktatói és kutatói munkakörnél pótszabadság 
 munkaközi szünet:– min. 20 perc – a munkaidő része 
 rendkívüli munkavégzés: elrendelése írásban, évenként max. 250 óra 

 
Teljes napi munkaidőből 6 órát kell a munkavégzés helyén tölteni: 

 legalább napi 3 órán át sugárártalomnak kitett munkavállalónak, 
 szakrendelést ellátó orvosnak, fogászati alap- és szakellátás orvosának, iskolaorvosnak, 

munkaképesség csökkenést véleményező orvosoknak 
 gondozóban foglalkoztatott orvosnak, 
 gyermekápolói munkakör 
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 gyógytornász, gyógymasszőr, 
 betegek, ápoltak oktatását foglalkoztatását végzők 
A fennmaradó időt a munkáltató által meghatározott helyen képzéssel, adminisztrációs 
tevékenységgel kell tölteni. 

 
 
Összeférhetetlenség: 

 továbbimunkavégzésre irányuló jogviszony – csak az engedélyező szerv előzetes 
engedélyével létesíthet 
kivéve: tudományos, oktató, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá tartozó szellemi, 
nevelőszülői tev. (=gyakorolható tevékenységek) 

 előzetes engedély kell a gyakorolható tevékenységek végzéséhez is, ha a munkavégzés 
időtartama részben azonos (másodállás) 

 az előzetes engedély hiánya azonnali felmondási ok 
 az eü. szolg. székhelyén nem végezhető olyan eü.tev, amire a jogviszony nem terjed ki. 

 
 nem nyújtható eü. szolg.i jogviszonyban eü.i szolgáltatás (kivéve sürgős szükség) u.azon 

személy számára u.azon betegség tekintetében, akinek már más jogviszonyban nyújtott 
Kivétel: Korm. rendeletben adható!!! 

Vezető és pénzügyi köt.vállaló munkakörével összeférhetetlen: 
 hozzátartozóval irányítási, ellenőrzési, elszámolási jogviszonyban 
 munkáltatóéval azonos vagy hasonló tevékenységet is végző, ill. a munkáltatóval rendszeres 

gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban vezető tisztségviselő vagy FB tag 
 

Eü. szolgáltató vezetője: 
 nem folytathat eüi tevékenységet de, a vezetői idő a gyakorlati és kötelező továbbképzésbe 

beszámít. 
 

 Az összeférhetetlenségi okot haladéktalanul írásban be kell jelenteni a munkáltatónak. 
 A munkáltató írásban felszólítja, 30 napon belül szüntesse meg, 
 Ha nem szünteti meg, a 30. napon a tv. erejénél fogva megszűnik. 

 
 
További jogviszony létesítése: 

 további munkavégzésre irányuló jogviszony előzetes engedéllyel létesíthető 
kivéve: tudományos, oktató, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá tartozó szellemi, 
nevelőszülői tev. (=gyakorolható tevékenységek) 

 előzetes engedély kell a gyakorolható tevékenységek végzéséhez is, ha a munkavégzés időtartama 
részben azonos (másodállás) 

 engedélyező szerv: 
o állami eüi szolgáltatónál: 

 járóbeteg szakellátó dolgozója esetében – illetékes városi kórház vezetője, 
 városi kórház dolgozója esetében – irányító megyei intézmény vezetője, 
 megyei, országos kórház dolgozójánál – OKFŐ által kijelölt magasabb vezető 
 megyei feladatokat is ellátó klinikai kp. eü dolgozója - OKFŐáltal kijelölt 

magasabb vezető vagy klinikai kp. elnöke, 
o egyházi jogi személynél dolgozó – egyházi tulajdonos v. fenntartó 
o önkormányzati eüi szolgáltató dolgozója – fenntartó által kijelölt személy. 

 az engedélyt az eüi szolgáltató vezetője kéri meg 
 kérelem tartalma: 

o további jogviszony típusa: 
 munkavégzésre irányuló, 
 gyakorolható tevékenység végzésére irányuló 

o további jogviszony időtartama 
 határozott, 
 határozatlan idejű 

o további jogviszony végzésének helye 
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 az engedélyező szerv  
o figyelembe veszi az Eütev. munkaidőre von. szabályait, 
o 8 napon belül dönt,  
o a döntésről írásban tájékoztatja az eüi szolgáltatót és az érintettet. 

 
NEM KELL az engedélyezőtől előzetes engedély: 

 igazságügyi szakértői és szakkonzulensi tevékenységhez, 
 halottvizsgálati szaktanácsadói tevékenység 
 kamaraiu tisztség végzéséhez 
 szociális intézményi eüi tevékenységhez 
 donor alkalmassági vizsgálat végzéséhez 
 egészségügyben dolgozónak további jogviszony létesítéshez, kivéve: ha másik Eszjtv. hatálya 

alatt álló szolgáltatónál létesíti 
 
 
Egészségügyi szolgálati munkaszerződés megkötése után: írásbeli TÁJÉKOZTATÁS: 

A jogviszony kezdetétől 8 napon belül: 
a. napi munkaidő, 
b. elrendelhető ügyelet, készenlét,  
c. önként vállalt többletmunka szabályai 
d. illetmény, egyéb juttatások, támogatások, 
e. illetménnyel való elszámolás módja, illetményfizetés gyakorisága, időpontja, 
f. a munkakörbe tartozó feladatok, 
g. szabadság mértéke, számítás módja, kiadásának rendje, 
h. munkáltató és munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályai, 
i. munkáltatói jogkör gyakorlója 
j. minőpsítésre vonatkozó szabályok 
k. összeférhetetlenség szabályai 

Az a-c) és e-f) tájékoztatás munkaviszonyra von. szabályra utalással is történhet. 
 
 
Szabadság: 

 Alapszabadság: 
o 1. kategória:    1-5 fiz. fokozat: 20 munkanap 

                          6-10 fiz. fokozat: 21munkanap 
o 2.    kategória: A-D fiz. osztály:20 munkanap + a fiz. fok. szerinti pótszabadság 

                               E-J fiz. osztály: 21 munkanap+ a fiz. fok. szerinti pótszabadság 
o 3. és egyéb: Mt. szerinti szabadság 

 
 Pótszabadság: 

 
1. Fiz. fokozathoz kapcs.pótszabadság: Eütev 2. melléklete szerinti eüi dolgozók /akik nem 

Eszjtv.8.§(3)bek-ben/ a fizetési fokozatnak megfelelő számú, de az 1. fiz. fokozatban nem jár. 
2. Vezetői pótszabadság: 

 magasabb vezető: 10 munkanap 
 vezető: 5 munkanap 

3. Oktatói pótszabadság: 
 Korm. rend.ben megállapított munkakörökhöz kapcs: évi 25 munkanap 

4. Egészségi ártalomnak kitett munkakör pótszabadsága: 
 ionizáló sugárzásnak kitett/ha naponta min. 3 órát tölt, 
 jogszab.-ban meghat. eg.károsító kockázatok közt, ill.  
 rendszeresen kettős eg.károsító kockázat között 

o évi 5 munkanap  
o 5 év után 10 munkanap 

 Általában többféle jogcímen is járhat, kivéve: 
- a fiz. fokozathoz kapcs, ill az oktatói közül a magasabb mértékű, 
- a vezetői és oktatói közül a magasabb mértékű jár, 
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 Fizetés nélküli szabadság jár: 
 házastárs, élettárs külszolgálata esetén, 
 kutatónak, megállapodás alapján 

 
 Szabadság nem halmozódhat, 
 Pénzben nem váltható meg csak a jogviszony megszűnésekor. 
 munkanapban. kiadás időpontját min. 15 nappal korábban közölni kell. 

 
 
Minősítés: (Vhr) 

 írásbeli értékelés 
 a 8.§ (3) bek-be tartozó személyeket (orvosok)legalább évente egyszer, 

o az értékelés alapján az illetmény max. 20 %-kal eltéríthető 
o szabályai: 8.§ (3) bek-be tartozó személyek -Vhr-ben: 
o jogorvoslat: 30 napon belül bíróság előtt megtámadható 

 értékelő vezető végzi /munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy átruházott jogkörben más 
- nem lehet: 

 etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt álló 
 aki a minősítés időtartama alatt 2 hót meghaladóan távol volt, 

- figyelemmel kíséri az érintett évközi teljesítményét, 
- indokolt esetben írásban felszólítja teljesítménye javítására 

 minősítési lap: 2 pl-ban (munkáltatóé és munkavállalóé) 
o 1. kategóriánál: /Vhr. 3. melléklete/ : 5-10 minősítési szempont értékelése 
o vezető besorolásúnál: további 1-4 szempont 
o egyéb érintettek: /Vhr. 4. melléklete/ 

 az értékelő vezető a minősítés alapján javaslattal élhet a munkáltatói jogkör gyakorlója felé 
 többi foglalkoztatott (egészségügyi szakdolgozók, eü-ben dolgozók) minősítése: külön jogszabály 

alapján 
 

 
Illetmény: 
 

1. kategória:                          minimum az ESZJtv. 1. melléklete szerint, max: Vhr, vagy a min. 120 %-a 
eü.szolgáltató vezetője: minimum az ESZJtv. 1. melléklete legmagasabb fiz. fokozatamax: Vhr, vagy a 
min. 120 %-a 

2. rezidens (szakvizsga előtt): 1. mell. 4. fiz. fokozatát nem érheti el. 
3. egyéb vezetők: /Korm. adhat magasabb illetményt! 
4. eüi szakdolgozó: 256/2013.(VII.5.) Korm. rend. szerint + illetménypótlékok! 
5. egészségügyben dolgozó: felek szabad megállapodás a az Mt. szerint a minimálbér, garantált 

bérminimum szabályai figy-be vételével. 
 

Illetménynövekedés: további szakképesítés, szakképzettség után (Vhr. 2. melléklete szerint) ill. 256/2013. 
Korm. rend. 2/D § (9) bek. alapján: 

Feltétele: 
 ha a munkakör ellátásához szükséges és 
 a munkaideje minimum 10 %-ában hasznosítja 

 
Illetmény korlát: 

Ha a dolgozó kezdeményezésére megszűnik a jogviszony és 12 hónapon belül a felek újat létesítenek, 
az új illetménye 1 évig nem haladhatja meg a korábbi megszűnésekor irányadó illetményét, 
függetlenül a heti munkaidőtől. 
Az 1. melléklet sem irányadó (lehet kevesebb!) 
 

 
További díjak: 

 kötelezően elrendelt ügyelet, 
 készenlét, 
 önként vállalt többletmunka/ Vhr. szempontjai alapján felek a munkaszerződésben állapítják meg. 
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 helyettesítés (kivéve: eü-ben dolgozó) 
 kirendelés díjazása 
- állami fenntartású intézményeknél az OKFŐ állapítja meg a feltételeket, mértékét 
- önkormányzati fenntartású intézményeknél: a fenntartó/tulajdonos - / - 

 
Támogatások /visszatérítendők, vissza nem térítendők/feltételeit, mértékét megállapítja: 

 állami intézményeknél OKFŐ 
 önkormányzati intézményeknél fenntartó/tulajdonos 

 
 
Fizetési fokozat megállapítás/eüi szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján. 

Figy-be kell venni: 
 állami, önkormányzati fenntartású munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti 

jogviszonyban eüi. szolg. jogviszonyban, 
 Kjt., Ktv., Kttv., Ktjtv., hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti 

jogviszonyban, ill a két utóbbinál ösztöndíjas fogl.-i jogviszonyban 
 szolgálati jogviszonyban, 
 bíróságnál, ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, 
 hivatásos nevelőszülői 
 állami vezetői, 
 rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, 
 Kit hatálya alá tart. munkáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolg. jv., biztosi 

jv., ösztöndíjas vagy munkaviszonyos, 
 az Eszjtv hatálya alá nem tartozó magyarországi vagy külföldi eüi szolgáltatónál, vagy külföldi 

szakirányú végzettséggel munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött idő. 
 

 3 évente fizetési fokozat váltás a tárgyév első napján 
 a fizetési fokozat váltás munkaszerződés módosításnak minősül, de a munkáltatónak csak 

értesítési kötelezettsége van 
 a fizetési fokozaton belüli illetményre a munkáltató tesz javaslatot a minősítés eredménye 

alapján, 
 ha a dolgozó az ajánlatot nem fogadja el, a munkáltató a munkaszerződést felmondja 

 
 
Szolgálati elismerés: 

Szolgálati elismerés /a Kjt-s jubileumi jutalom/ 
 25 év 2 havi 
 30 év 3 havi 
 40 év 5 havi illetménynek megfelelő összeg. 

 
 
Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás: 
 
KIRENDELÉS: ugyanazon fenntartóhoz tartozó másik eüi szolgáltatóhoz/ha nem munkavégzési hely/ 

 Fenntartó döntése alapján 
 eüi szolgáltató vezetőjének véleménye kikérését követően 
 eüi közfeladat ellátása érdekében (csak egészségügyi dolgozóra von!) 
 határozott időre, max 1 év (Tv) – DE (Vhr): max 44 munkanap. 
 meghosszabbítása max 1 év (Tv) 
 illetmény ugyanaz, ill. csak felfelé módosítható a kirendelés alatt 
 10 munkanappal korábban írásban tájékoztatni kell a dolgozót a kirendelésről, várható 

időtartamáról, a munkavégzés helyéről, illetményről, szállási, utazási kérdésekről. 
 munkavállaló 3 napon belül köteles jelezni, ha a kirendelés a korlátokba ütközik vagy számára 

aránytalan sérelemmel jár. 
Korlát: iskolai végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek feleljen meg. 
Nem lehet: aránytalan sérelemmel nem járhat: 

 várandósság megállapításától gyermek 3 éves koráig 
 nagycsaládos, 
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 gyermeket egyedül nevelőt a gyermek 16 éves koráig 
 hozzátartozó tartós személyes gondozása esetén 
 legalább 50 %-os egészségkárosodott dolgozó 
 szakvizsga előtt fél évvel 
 öregségi nyugdíjra jogosult, ha nem járul hozzá a kirendeléshez 

 
 
Munkaszerződés egyoldalú módosítása a munkáltató által(!): 

 fizetési fokozat váltás  
 minősítés alapján emelés esetén 
5 munkanapon belül kell átadni a munkavállalónak 

 
 
Jogviszony megszüntetése: 

(Mt. 64.§ szerint) 
 közös megegyezés, 
 rendes felmondás, 
 rendkívüli (azonnali hatályú) felmondás 
 próbaidő alatt azonnali hatállyal, 
 +  áthelyezés 

 Eszjtv hatálya alá tartozó eüi szolgáltatók között, 
 Eszjtv. és közszolgálati tisztviselőkről szóló tv. hatálya alá tartozó eüszolg. között, 
 Eszjtv. és honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló tv. hatálya alá tartozó eüszolg. között, 

- folyamatos a jogviszony, 
- három oldalú megállapodás, amelyben rögzítendő: 

• munkakör, 
• munkahely, 
• illetmény,  
• időpont 

- Eszjtv. hatálya alá tartozó intézmények közt a fenntartó is kezdeményezheti rendkívül indokolt 
esetben (más munkaszervezési eszközökkel a feladat nem látható el.) 

 Korlát: iskolai végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek feleljen meg. 
 Nem lehet: aránytalan sérelemmel nem járhat, 

 
Ha a munkavállaló a nők 40 éves szolgálati viszonya alapján megillető öregségi nyugdíjra legkésőbb a  
felmondási idő leteltekor jogosult, és kezdeményezi, a jogviszonyát fel kell mondani. 

 
 
Végkielégítés: 
 

Végkielégítés: 
Az eüi szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján illeti meg a munkavállalót. 
Ilyen: 

 jogutódlás esetén a jogelődnél, 
 munkáltató egészének vagy részének átadása esetén az átadó munkáltatónál 

munkaviszonyban/közalkalmazotti viszonyban töltött idő, 
 kormányzati jogvisz. tartamát, ha annak megszűnését követő 30 napon belül a munkavállaló 

elsőként eüi szolgálati jogviszonyt létesít. 
 
Nem lehet beszámítani a jogosultsági időbe: 

 korábbi eüi szolgálati jogviszonyban töltött idő, 
 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, kivéve: GYES, GYED, vagy 12 éven aluli beteg 

gyermek ápolása, 
 szabadságvesztés, közérdekű munka időtartama 

 
Ha az eüi szolgálati jogvisz-ban álló személy a jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését követően 
30 napon belül újabb eüi szolgálati jogviszonyt létesít: 
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 végkielégítésre jogosultsága esetén 1 havi illeti meg és a korábban részére ezen felül 
végkielégítésként kifizetett összeget vissza kell fizetnie a korábbi munkáltatójának, és 

 a korábbi, végkielégítésre jogosító idejét 3 év jogviszonyban töltött idővel csökkentett 
mértékben kell figyelembe venni.! 

 
Mértéke: jogviszonyban töltött idő alapján 

o 3 év – 1 havi 
o 5 év – 2 havi 
o 8 év - 3 havi 
o 10 év - 4 havi 
o 13 év – 5 havi 
o 16 év – 6 havi 
o 20 év – 8 havi távolléti díjnak megfelelő összeg. 

 + 4 havi – öregségi nyugdíj előtt 5 éven belül, kivéve, ha már részsült emelt összegűben 
 2 x –es végkielégítés – munkavállalói azonnali hatályú felmondás eseté 

 
Vezetők: 
Magasabb vezetői (intézményvezető, helyettes, és meghat. jelentőségű munkakör) és vezetői megbízásra 
irányuló eüi szolgálati munkaszerződés: 

 a vezetői megbízás a munkáltató részéről egyoldalúan visszavonható, 
 a munkavállaló az előző munkakörében foglalkoztatható tovább, vagy számára másik munkakört kell 

felajánlani, 
 hanem járul hozzá vagy fogadja el, a jogviszonya megszűnik, végkielégítés illeti meg. 
 eü. szolg. vezetője gyógyító-megelőző tevékenységet nem folytathat, de tudományos, oktatói, szerződi 

jogi tevékenységet igen. 
 

Eüi szolg. vezetőjének (1. fogl-i kategória) illetménye:  
minimum 1. mell. legmagasabb fiz. fokozatához tartozó összeg, maximum: Vhr. vagy a minimum 120%-a. 
 
+ Vezetői juttatás: 

 állami fenntartású 
a. országos és megyei fekvőbeteg-ellátó eüi szolgáltató vezetőjét, 
b. irányító megyei intézményi feladatokat ellátó klinikai kp. vezetője, 
c. városifekvőbeteg-ellátó eüi szolgáltató vezetőjét 
d. járóbeteg-szakkellátást nyújtó eü. szolg. vezetőjét 
e. eü.szolgáltató orvosigazgatóját, ápolási- és gazdasági igazgatóját, valamint 
f. eü.i szolgáltató önálló szervezeti egysége vagy elkülönült szervezeti egysége vezetőjét illeti. 

 felső határa OKFŐ állapítja meg. 
 mértékét      az a-b.) eüi szolgáltatóknál az OKFŐ, 

                                         a c-f) vezetőknél az irányító megyei intézmény főigazgatója állapítja meg. 
 önkormányzati fenntartású e.üi intézmény vezetőinél a mértéket a fenntartó/tulajdonos állapítja 

meg. 
 
 
Eüi szolgálati jogviszonyban állók nyilvántartása: 

 munkáltató alapnyilvántartást vezet, 
 ebből közérdekből nyilvános: 

o munkáltató megnevezése, 
o eszj-ban álló neve, besorolása 

 adatai 10 évig kezelendők 
 
 
Önkormányzati eüi szolgáltatóknál a fenntartó feladatai: 
 

1. a vezetői juttatások mértékének megállapítása, 
2. további jogviszony létesítését engedélyező szerv (személy) kijelölése, 
3. az OKFŐ javaslatának figyelembe vételével megállapítja a 

- kötelezően elrendelt ügyelet, 
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- készenlét, 
- önként vállalt többletmunka (munkarendi feladatok, ügyelet, készenlét) díjazását, feltételeit, 

4. megállapítja a visszatérítendő/ vissza nem térítendő támogatások feltételeit, mértékét. 
Munkaügyi kapcsolatok: 

 ESZÉF /Egészségügyi Szolgálati Érdekegyeztető Fórum 
o Kormány, 
o országos ágazati érdekképviseleti szervezetek, 
o eüi szolgi jogvisz-ban állók országos érdekképviseleti szervei 

tárgyalócsoportja 
- élet, munkakörülmények, foglalkoztatási feltételek megtárgyalása 
- véleményez a munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás kérdéseiben 

 KSZ nem köthető, a meglévők 2021. 01. 01. napján hatályukat vesztik. 
 

 
 
529/2020. (XI.28.) Korm. rendelet (Vhr-hez kapcsolódó módosítások) 

 
Mód: 256/2013. Korm. rend: 

 2/A.§: illetmény szabályai: 
o eüi szolg. jogviszonyban álló szakdolgozó és egészségügyben dolgozó  
o eüi szolg. jogviszonyban nem álló  

 orvos, 
 gyógyszerész, 
 egyéb nem eüi egyetemi végzettségű és nem eüi egyetemi végzettségű és eüi ff. 

szakirányú szakképesítésű eü dolg. 
 eüi szakdolgozó és eü-ben dolgozó 
 egyéb nem eüi főiskolai végzettségű eü dolg 

 2/D §: eüi szakdolgozói pótlékok 
o alapja: 20.000.-Ft 
o mértéke: 150-120-100-36 % 

 120 %: röntgen asszisztens 
 36 % asszisztensi, szakasszisztensi pótlék 

címpótlék 
idegennyelvtudási pótlék 
illetménynövekedés – további szakképesítés esetén 

 3 – 4 §: munkáltatói támogatás- alapbérre, béremelésre 
 1 melléklet: eü szakdolgozók munkakörének fiz. osztályba sorolása 

 
 
 
530/2020. (XI.28.) Korm. rendelet az eüi és eü-ben dolgozók jogviszonyával kapcs. egyes 

kérdésekről 
 
 Eszjtv Átmeneti rendelkezéseit módosítja (veszélyhelyzet alatt lehet!) 

a. érintett jogviszonya 2020. 03. 01. napjával alakul át eüi szolg.i jogviszonnyá 
b. az átalakulásig a Kjt. ill. Mt. szabályai alkalmazandók 
c. az érintettet a jogviszony átalakulásáról és az eüi szolg.i munkaszerződés tervezett 

tartalmáról az OKFŐ által előírtak szerint írásban tájékoztatni kell 
d. az eüi szolgi munkaszerződés 2021. 02. 28. napjáig kell megkötni és 03. 01-től 

alkalmazni, 
e. ha a munkaszerződés 2021. 02. 28. napjáig nem kerül megkötésre – a jogviszonya 

2021. 03. 01. napján megszűnik, végkielégítésére 
 közalkalmazott az Eszjtv. 19.§ (4) bek szerint /csökkentett mérték, 1-3 hó/ 

 20 év szolgálati idő alatt 1 hónap, 
  30 évig 2 hónap, 
 30 év felett 3 hónap munkabér. 

 munkavállaló a szerződése, ill. az Mt szerint tarthat igényt 
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f. az 1. kategóriába tartozó, munkaviszonyban és közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatott érintettek 2021. 01. 01. napjától az Eszjtv. 1. melléklete szerinti 
illetményre és illetménypótlékra jogosultak, ha az több, mint a 2020. 12. 31-i bére 

g. a 2021. 02. 28-án meglévő szabadság 2023. 12. 31-ig kivehető 
h. ha valamely beteg kezelése már folyik több jogviszonyban, az még ellátható. 
i. az engedélyeztetési kérelmeket az eüi szolgi jogviszony létrejöttétől számított 60 

napon belül kell benyújtani 
j. a jogszabály hatálya alá helyezés Eszjtv-ben írt szabályait a munkáltató nem alkalmazhatja 
k. 2012. 03. 01. napjától nem alkalmazhatók az Eütev ügyeletre, készenlétre, önként 

vállalt többletmunkára, bérpótlékra vonatkozó rendelkezési az 1. kategóriába 
tartozókra 

 
 a veszélyhelyzet ideje alatt  

 
o az Eszjtv hatálya alá tartozó eüi szolgáltatónál foglalkoztatott eüi és eü-ben dolgozó 

nem szüntetheti meg a jogviszonyát /kivéve rendkívüli megszüntetés/ 
o állami fenntartású eüi szolgáltatónál a vezetői mb. egyoldalúan visszavonható, az érintettet 

korábbi munkakörében kell továbbfoglalkoztatni, 
 ha az érintett nem járul hozzá a továbbfogl-hoz: jogviszonya megszűnik 

o állami fenntartású eüi szolgáltatónál a vezető kinevezése/ mb.-sa pályázat nélkül 
bonyolítható 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tv:- Btk módosítása: 
 

1. Hálapénz kriminalizálása (Btk.290.§ (6) bek.: „jogtalan előny adása vagy ígérése és elfogadása „ 1 
évig terjedő szabadságvesztés. 
De! minimálbér havi összegének 5 %-a mértékű ajándéktárgy 1 x adható (Eütv.138/A.§) 
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II. 
A JOGSZABÁLYOK TÜKRÉBEN HOGYAN ALAKUL 

AZ EGYES FOGLALKOZTATOTTI KATEGÓRIÁK HELYZETE 
2021. január 1-től és 2021. 03. 01-től 

 
 
ESZJtvszerinti Foglalkoztatotti kategóriákaz Intézményben: 

1. Tv.8.§ (3) bek. 
orvos,szakorvos 
a Kormány rendeletében meghat. munkakörbenfoglalkoztatott 

egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel 
nem eü.i egyetemi végzettséggel + eü ff. szakirányú szakképesítéssel rendelkezők 

IDE: sorolja eüi szolgáltató vezetőjét! 
2. Tv.8.§ (4) bek. 

rezidens 

3. Tv.8.§ (5) bek. 
egyéb vezetők (Vhr. szerint) 

4. Tv.8.§ (6) bek. 
eü. szakdolgozó 

5. Tv.8.§ (7) bek. 
egészségügyben dolgozó 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1/ VEZETŐK 
 
Magasabb vezetői (intézményvezető, helyettes, és meghat. jelentőségű munkakör) és vezetői megbízásra 
irányuló eüi szolgálati munkaszerződést különböztetnek meg a jogszabályok. 

 
Az eüi szolgáltató vezetőjét a Tv. az 1. foglalkoztatotti kategóriába helyezi (8.§(3)bek), illetményét  minimum a 
Tv. 1. mellékletének (orvosi bértábla) legmagasabb fiz. fokozatához tartozó összegben határozza meg, 
maximuma a minimum összegnek a 120%-a. 
 
Az eüi szolgáltató vezetőjének illetményére támogatás csak az esetben igényelhető, ha az illető az Eütev. 
szerinti ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozik, vagyis egészségügyi dolgozó. A Tv. ugyanakkor 
összeférhetetlenségmiatt kizárja, hogy az eüi szolgáltató vezetője a vezetői feladatok ellátása mellett 
egészségügyi tevékenységet végezzen. 
 
Az eüi szolgáltató vezetőjét illetményén felüla fenntartó/tulajdonos által megállapított mértékű vezetői 
juttatásilleti meg. 
 
Az orvosszakmai-vezető és a vezető asszisztens a besorolási illetményükön kívül szintén a 
fenntartó/tulajdonos által megállapított mértékű vezetői juttatásra jogosultak. 
 
 
 

2. ORVOSOK 
 
A/ Egészségügyi szolgálati jogviszonyban 

 

Az eüi szolgálati munkaszerződést 2021. 02. 28-ig kell megkötni, 2021. 03. 01. napjától hatályosan, akkor 
alakul át a jogviszony. /Hamarabb nem alkalmazható, aki viszont addig nem köti meg a szerződést, a 
jogviszonya 2021. 03. 01. napjával a jogszabály erejénél fogvamegszűnik./ 
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A 2021. 01. 01. napján munkaviszonyban állók függetlenül attól, hogy a jogviszonyuk még nem alakult át, már 
2021. 01. 01. napjától jogosultak a Tv. 1. melléklete szerinti illetményre /ami az eüi szolgálati jogviszony 
alapján megilleti majd őket/, amennyiben magasabb, mint a 2020. 12. 31-i munkabérük. 
 
2021. 03. 01-től az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az őt foglalkoztató egészségügyi 
szolgáltató székhelyén vagy telephelyén nem végezhet olyan egészségügyi tevékenységet, amire az 
egészségügyi szolgálati jogviszonya nem terjed ki.További munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is (egyes 
más jogviszonynál is alkalmazott kivételekkel, mint például a tudományos, oktatói munka) csak a Kormány 
által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet. Engedély akkor is kell, ha ugyan a tevékenység 
gyakorolható, de a munkavégzés időtartama részben azonos az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 
személy munkaidejével, és ezt a tevékenységet nem másik a javaslat hatálya alá tartozó egészségügyi 
szolgáltatónál végzi. Az engedély kérelmeket 2021. 03. 01. napját követően 60 napon belül kell benyújtani. 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében nem látható el olyan beteg, akinek az orvos más (nem 
az egészségügyi szolgálati) jogviszonyában már ugyanazon betegség tekintetében egészségügyi 
szolgáltatást nyújtott, tehát főszabály szerint egy orvos ugyanazon beteget magán- és állami ellátás keretein 
belül „váltva” már nem láthat el. Ezen szabály alól az indokolás szerint majd a komplex területek kapcsán 
külön kormányrendelet teremthet kivételt (példaként említik a sürgősségi ellátást és a szülész-nőgyógyászati 
ellátást). 

Az illetmény tekintetében: 

Az érintetteket csak fizetési fokozatba kell sorolni (fizetési osztályba nem, tehát a Tv. nem differenciál 
esetleges tudományos fokozat alapján), a Tv. 1. mellékletében megállapított fizetési fokozatoknak 
megfelelően, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján. 

A fizetési fokozat váltáshoz kapcsolódó várakozási idő meghatározása tekintetében - amelyhez az 
illetményemelkedés is kapcsolódik - ellentmondó a szabályozás. 

 a Tv. értelmében: (8.§(10) bek.):  
Az eüi szolgálati jogviszonyban álló a jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel 
magasabb fizetési fokozatba lép, a tárgyév első napjával kell átsorolni, és a várakozási idő újra 
kezdődik. 
 

 a Tv. 1. mellékletében 
rögzített fizetési fokozatok nem 3 évente követik egymást, hanem: 2, 3, majd 5 évente! 
 

 a Vhr: (25.§(1) bek.) : 
A várakozási időt az Eszjtv. 1. melléklete szerint definiálja, azt mondja, hogy az eüi szolgálati 
jogviszonyban álló személyt az „Eszjtv. 1. melléklete szerinti várakozási idő elteltét követően, 
a tárgyév első napjával kell a magasabb fizetési fokozatba sorolni”. 
 

A Tv-ben rejlő ellentmondást tehát a Végrehajtási rendelet próbálja feloldani, a törvény szellemének 
megfelelően. A Törvényt azonban a végrehajtási rendelet nem módosíthatja. Így egyelőre ez a kérdés 
bizonytalan. 
 

 
B/ Nyugdíjasként eüi szolgálati jogviszonyban: 

 

Az új jogszabályok nem tartalmaznak külön rendelkezést a nyugdíjasok foglalkoztatására. 
 
Ugyanakkor 2013-tólaközszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló1700/2012. (XII. 29.) Korm. 
határozatrendelkezéseinek szelleméből kiindulva – amely alapján a közszférában az öregségi nyugdíjasok 
foglalkoztatását le akarták építeni - a közalkalmazotti és a kormányzati szolgálati jogviszonyban (azaz a 
közszférában) foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkörébenszintén korlátozó – és ugyanakkor részben 
megengedő - bonyolult szabályozást vezettek be. 
/lásd: Eütev 16/A-16/D §-ai, és aközszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi 

dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló124/2013.(IV.26.) Korm. rendelet/ 
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A szabályozás értelmében: 

 nyugdíjas csak a Kormány engedélyével, ha azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy 
alaptevékenysége indokolja, akkor foglalkoztatható, 

 a jogviszony fennállása alatt a nyugdíj folyósítása szünetel, viszont: 
 bevezették a nyugdíj összegével megegyező nettó összegű jövedelemkiegészítés (JKR) lehetőségét. 

Lényegében: a nyugdíj szünetelése alatt a nyugdíj összegével megegyező nettó összegű plusz 
jövedelmet kaphat az egészségügyi dolgozó.  

 a jövedelemkiegészítésre a munkáltató támogatást kap. 
 

Ez a szabályozás – engedélyeztetés, kérelmezés, támogatásigénylés, elszámolás, ellenőrzés, stb. –tekintettel 
arra, hogy a végeredmény ugyanaz, szükségtelenül bonyolult. 
 
A veszélyhelyzet idejérea 1103/2020. (III. 14.) Korm. határozattal (a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai 

elvekről szóló egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztéséről) felmentést adtak az alkalmazása alól. 
 
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő 

érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló124/2013.(IV.26.) Korm. rendelet 2020. november 28-ai 
módosításával ugyanakkor– a szabályozás alapját képező Eütev tv. módosítása nélkül (!)kiterjesztették a 
jövedelemkiegészítés rendszerétaz egészségügyi miniszter, a honvédelemért és rendvédelemért felelős 
miniszter irányítása alá tartozó eüi szolgáltatóval egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 
személyekre is.   
 
Vagyis a hatályos szabályozásszerint egyelőre változatlanul csak aközalkalmazotti és kormányzati szolgálati 
jogviszonyban foglalkoztatottegészségügyi dolgozókra vonatkozik a nyugdíjasok foglalkoztatásának fenti 
korlátozó szabályozása (miután törvény kormányrendelettel nem írható felül) de várható, hogy kiterjesztik a 
szabályozást az Eszjtv. hatálya alá tartozó munkáltatóknál egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
foglalkoztatott egészségügyi dolgozókra is. 
 
 

B/ Személyes közreműködők 

 

A Tv. önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenység végzése körében 
személyes közreműködő foglalkoztatását nem teszi lehetővé, csak kivételesen, a Vhr-ben meghatározott 
esetben. A Vhr. értelmében a közreműködő igénybevételét ellátási érdekből, az országos kórház-főigazgató 
engedélyezheti az egészségügyi szolgáltató számára. Ezt a jogszabály rendelkezést 2021. 03. 01. napjától kell 
alkalmazni. 
 
Az engedélyeztetési eljárás tehát 2021. március 1-től lesz kötelező –az átmeneti szabályok értelmében 
(530/2020.(XI.28.) Korm. rendelet 1.§ (10) bek.)pedig az engedélyeket 2021. 03. 01. napját követő 60 napon 
belül kell előterjeszteni. 
 
Miután a Tv. átmeneti szabályainak módosítása (530/2020.(XI.28.) Korm.rend.1.§ (12)bek) rögzíti, hogy a Tv. 
rendelkezései 2021. 03. 01. napjáig nem alkalmazhatók, a szabályozás értelmében a személyes 
közreműködő foglalkoztatására a 2020. 03. 01-ig jogszerű lehetőségvan. Azt követően csak OKFŐ-i 
engedéllyel. 
 
A személyes közreműködő igénybe vételének engedélyezése esetén várhatóan az eddigi rendben, 
közreműködői szerződés keretében tudjuk igénybe venni a közreműködő szolgáltatásait. 
 
 
 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK 
 
A/ Egészségügyi szolgálati jogviszonyban 

 

A munkaviszony keretében foglalkoztatott szakdolgozók munkaviszonya 2021. 03. 01. napjával egészségügyi 
szolgálati munkaviszonnyá alakul át. Ehhez azonban az ő esetükben is meg kell kötni 2021. 02. 28. napjáig az 
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új munkaszerződést. Aki nem köti meg, annak a jogviszonya megszűnik, és a jogviszonya időtartamától 
függően az Mt. szabályai szerint végkielégítésre lesz jogosult. 
2021. 01. 01. napjától a jogviszony létrejöttéig a jelenlegi munkaviszonyuk él, annak alapján kapnak bért és 
egyéb juttatásokat. 
 
Az egészségügyi szakdolgozóknál a fizetési osztályba sorolásnak a szabályait az 529/2020. (XI.28.) Korm. 
rendelet 1 melléklete állapítja meg, ezért az ő esetükben a jelenlegi – a Kjt. szabályai alapján történt – 
besorolást felül kell vizsgálni, szükség esetén korrigálni. A fizetési fokozatukat úgyszintén, a Tv. és a Vhr. 
egészségügyi jogviszonyban töltött idő számításának új szabályai alapján. 
 
Az illetmény az ő esetükben nem változik, megállapításának szabályait változatlanul a 256/2013.(VII.5.) 
Korm. rendelet. melléklete rögzíti. Ugyanakkor az új jogviszonyban adott esetben a munkakörben hasznosított 
további szakképesítés után illetménynövekedésre, továbbá illetménypótlékra (256/2013.(VII.5.) Korm. rend. 
új 2/D §-a) lehetnek jogosultak.  
 
Miután az Eszjtv. hatálya alá tartozó munkáltatónál egészségügyi tevékenységet kizárólag egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban, közreműködőként vagy önkéntes segítőként lehet végezni – ill. majdani külön 
engedéllyel személyes közreműködőként -, a szabadfoglalkozású jogviszonyok 2020. 03. 01. napjával 
megszűnnek. A továbbiakban pedig szabadfoglalkozású jogviszony nem létesíthető. 
 

 

 
4. EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK 

 

A munkaköri csoport szabályozása hézagos, illetőleg nincs a kisebb járóbeteg szakellátók lehetőségeire 
szabva. 
 
A Tv. kimondja, hogy az egészségügyi szolgáltató működőképességének, ill. az egészségügyi szolgáltatások 
üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet(=egészségügyben dolgozók definíciója)kizárólag 
egészségügyi szolgálati munkaviszonyban lehet végezni. További jogviszony itt kizárólag az önkéntes 
segítő lehet. 
 
A Vhr. 2. melléklete tételesen felsorolja, milyen tevékenységek tartozhatnakebbe a körbe: 

 informatika, 
 ügyvitel (humánerőforrás-gazdálkodás, irattározás, jogi tevékenység, kontrolling, közbeszerzés, 

munkaügy, pénzügy-számvitel) 
 

A szabályozásból tehát következik, hogy: 
1. kizárólag egészségügyi szolgálati munkaviszonyban lehet a felsorolt tevékenységeket ellátni – jelenleg 

több külsős megbízottként látja el az egyes tevékenységeket, 
2. ami kimaradt a felsorolt tevékenységekből (pl. takarító, karbantartó, gondnok, portás, stb.), azokra 

eüi szolgálati jogviszonyt nem lehet létesíteni, erre ugyanis a jogszabály nem ad felhatalmazást. A 
jogszabály szellemébenugyanakkor más jogviszony sem létesíthető az adott feladatok ellátására.   

 
Lehetséges olyan értelmezés, hogy a Vhr-ben tételesen fel nem sorolt tevékenységekre köthető 
munkaszerződés, vagy külső szervezettel megbízási szerződés, ez azonban a jogszabályból jelenleg nem 
vezethető le. 
 
Az egészségügyben dolgozók bére a munkáltató és a munkavállaló alkuja eredménye lesz az Mt. alapján, 
egyetlen korlátja a minimálbér illetőleg garantált bérminimum jogszabályi kötöttsége. Bár a Tv. a fizetési 
fokozat megállapítása és 3 évenkénti fizetési fokozat váltás szabályainak hatálya alól nem veszi ki az 
egészségügyben dolgozókat, a bérük megállapításának szabályai, illetőleg a törvény és végrehajtási 
rendeletének szelleméből az következik, hogy a fizetési osztályba sorolás és a 3 évenkénti illetményemelés 
kizárólag az egészségügyi tevékenységet végzőkre vonatkozik. Igaz, az egészségügyben dolgozók minősítésére 
ugyanúgy sor kerül.  
 
 
Miskolc, 2020. december 10. 
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dr. Dobra Zita 
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ESZJtv. –ről röviden 

4. napirendi ponthoz 
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Egészségügy rendszere (egyszerűsítve) 

 

Múlt: 

 

Ágazatirányítás szereplői, tulajdonosi jogokat gyakorlói szerepek, fenntartói szerepek:  

EMMI, Egészségügyért felelős államtitkárság, ÁEEK 

Országos Intézetek, Egyetemek 

Megyei, Városi Kórházak 

 

Ágazatirányítás szereplői, tulajdonosi jogokat gyakorlói szerepek, fenntartói szerepek:  

EMMI,Egészségügyért felelős államtitkárság, ÁEEK, Önkormányzatok 

Szakrendelők, Alapellátás  
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Jelen (veszélyhelyzet): 

Ágazatirányítás szereplői, tulajdonosi jogokat gyakorlói szerepek, fenntartói szerepek:  

BM 

 

OKFŐ 

(Országos Kórházfőparancsnok, Kórházparancsnokok- egészségügyi készlet állagmegóvás) 

 

 

Ágazatirányítás szereplői, tulajdonosi jogokat gyakorlói szerepek, fenntartói szerepek:  

+Önkormányzatok     
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Jövő?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ágazatirányítás szereplői, tulajdonosi jogokat gyakorlói szerepek, fenntartói szerepek:  

BM? 

 

OKFŐ 

(Országos Kórházfőparancsnok, Kórházparancsnokok- egészségügyi készlet állagmegóvás)? 

 

 

 

Ágazatirányítás szereplői, tulajdonosi jogokat gyakorlói szerepek, fenntartói szerepek:  ? 

+Önkormányzatok?    

? 
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Gyakorlati megközelítésben az  ESZJtv. 

2021. 01.01-től , 

- Orvosok emelt bér kapnak (ha munkavállaló), a személyes közreműködők nem.  

- Az orvos bérre jár támogatás, a vállalkozói díjra nem.  

- Intézményvezető bértábla legmagasabb foka szerinti bért kapja legalább 

(bértámogatás?!) 

- Szakdolgozó, egészségügyben dolgozó bére marad az Mt. hatálya alatt. 

- Hálapénz „kriminalizálása” minden eü. szolg. –nál foglalkoztatottra vonatkozik. 

2021.03.01.-től hatályos rendelkezések végrehajtásának előkészítése: 

Önkormányzati eü-i szolgáltatóknál a fenntartó/tulajdonos feladatai: 
1. a vezetői juttatások mértékének megállapítása (illetményen felül) 
2. további jogviszony létesítését engedélyező szerv (személy) kijelölése, 
3. az OKFŐ javaslatának figyelembe vételével a 

- kötelezően elrendelt ügyelet (max. heti 8 óra) 
- készenlét, 
- önként vállalt többletmunka (munkarendi feladatok, ügyelet, készenlét)  

/ a díjazásra az Eütev. nem alkalmazható!/ 
- helyettesítési díj, 
- kirendelés díjazásának, feltételeinek megállapítása. 

4. megállapítja a visszatérítendő/ vissza nem térítendő támogatások feltételeit, 
mértékét. 

/a Tv. felhatalmazása alapján Korm. rendelet állapítja meg a munkáltató által 
biztosítható visszatérítendő ill. vissza nem térítendő juttatások körét, 
mértékét, feltételeit, az elbírálás, elszámolás rendjét valamint a visszatérítés 
szabályait./ 

 
Egészségügyi szolgáltató vezetőjének a feladatai: 

1. foglalkoztatottak tájékoztatása, munkaügyi nyilvántartáshoz adatok begyűjtése, 
besorolások elvégzése, egyenkénti tárgyalások lebonyolítása, egyes jogviszonyok 
átalakításának lebonyolítása 

2. munkaügyi nyilvántartási rendszer, bérszámfejtési rendszer átalakítása 
3. személyes közreműködői engedélyek megkérése az OKFŐ-től (amit ellátási 

érdekből ad ki) 
4. többes foglalkoztatási jogviszonyok engedély kérése a fenntartó által kijelölt 

személytől 
5. Új típusú intézményi működési modell kialakítása 
6. Belső működési rend, szabályzatok módosítása 
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Foglalkoztatottak szemszögéből 2021. 03.01-től:  

 
Személyes közreműködő (szakorvosok, egyes esetekben asszisztensek): 

A) 
- Minden egészségügyi szolgáltatónál engedélyezteti a jogviszonyait, akivel 

szerződésben áll.  
- OKFŐ-től meg kell kapnia az engedélyt a személyes közreműködői jogviszony 

folytatásához.   
- KATA? 

vagyB) 
- Átalakul a jogviszonya ESZJ-á (részmunkaidős) 

vagyC) 
- Megszűnik a jogviszonya. 
 

Szakdolgozó (pl: szakasszisztensek, asszisztensek, betegirányítók, diplomás eü. dolgozók, 

masszőrök): 

- Dönt 2021. február 28-áig, hogy aláírja –e az új szerződését.  

- Alapbére változatlan, pótlékok rendszere újként épül be. (a támogatást még 
nem látjuk hozzárendelve) 
 

Egészségügyben foglalkoztatottak (titkársági dolgozók, EFI(?) munkatársai, EFOP pályázat 

munkatársai(?), takarítók, gondnok  ): 

- Dönt 2021. február 28-áig, hogy aláírja –e az új szerződését.  

- Bér Mt. szerint, változatlanul. 
- Jelenleg nem tudjuk a rendszerbe besorolni a takarítókat, gondnokot (nem 

tudjuk a jogalkotó szándékát) 
 

Egyéb jogviszonyok (informatikus, könyvelő, jogász, infekciókontrollért felelős, 

munkavédelmi szakértő, tűzvédelmi szakértő megbízási, vállalkozási szerződései, alkalmai 

munkavállalói szerződések egyes szakdolgozói helyettesítési feladatokra): 

- a pillanatnyi ismereteink szerint ezek a jogviszonyok 2021. 03.01-től nem 
tarthatók fenn ebben a formában (megbízási, váll. szerződés, alkalmi mv.-i), 
egészségügyi szolgálati jogviszonnyá kell alakítani.  
 

Nyugdíjasok:  

- Dönt 2021. február 28-áig, hogy aláírja –e az új szerződését.  

- a munkavállaló nyugdíját szüneteltetik. Munkáltató engedélyt kér a 

Kormánytól a foglalkoztatásához, és jövedelem-kiegészítést igényel a kieső 

nyugdíj összegére.  
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5. napirendi pont 
 

 
Előterjesztés 

a Közgyűlés részére írásbeli döntéshozatalra 
 
Tárgy: Visszafizetendő támogatási kérelem 
Előterjesztő: Kiss Ilona vezérigazgató 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai a 100 %-ban 
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokra is vonatkozik. A tv. szerint a Kormány 
hozzájárulása nélkül csak a naptári éven belül lejáró futamidejű ügyletek megkötése lehetséges.  

A fentiek alapján 2020. december 31-éig a folyószámla hitel állomány összegét vissza kell fizetni. A 
hitelállomány év végi összege most még nem tervezhető. Az EFI támogatásnak megfelelő költségeket 
pénzügyileg teljesíteni kell december 31-ig. Továbbá az EFOP-1-8.20.-17-2017-00025 kódszámú 
projektet jelenleg saját forrásból kell finanszírozni a támogatás megérkezéséig.  

Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy Kormány hozzájárulást kérve ez a helyzet áthidalható -e, 
megállapítottuk, hogy jelen esetben nem kaphatunk hozzájárulást. 

Tekintettel a fent leírtakra, javaslom, hogy a Közgyűlés engedélyezze, hogy a többségi tulajdonos 
önkormányzat felé forduljunk kérelemmel, hogy a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére 15 millió forint 
összeghatárig visszatérítendő támogatást biztosítson. A támogatásra néhány napra van szüksége 
(2020. december 23. – 2021. január 15. között) a Zrt-nek, remélhetőleg a folyószámla hitel 
szerződésünk januártól ismét megkötésre kerül a 6. napirendi pontnál javasoltak szerint. 

 
Kérem, a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
Polgár, 2020. november 27.  
 
      Tisztelettel: 
           Kiss Ilona 
         vezérigazgató.   
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HATÁROZAT TERVEZET (5. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozattervezetről 

1. A Közgyűlés felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy Polgár Város Önkormányzatával maximum 
15 millió Forint összeghatárig visszatérítendő támogatási kérelmet nyújtson be, illetve 
szerződést kössön. A támogatás kiutalásának napja 2020. december 23., visszafizetésének 
legkésőbbi napja 2021. január 15.  

  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 
dokumentumot. 

Részvényes 
neve 

Tulajdoni 
hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 
dátuma 

Részvényes 
aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 
a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 

elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek, 

 

Polgár, 2020....................................... 

 
Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 

 
 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 
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6. napirendi pont 
  

Előterjesztés 

a Közgyűlés részére írásbeli döntéshozatalra 

  

Tárgy: Visszafizetendő támogatási kérelem 
Előterjesztő: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működéséhez 2020. évben 30 millió Ft folyószámla hitelre volt szükség. 
2021. évben is szükséges a hitelkeret biztosítása, legfőképpen az Egészségfejlesztési Iroda 
támogatásának bizonytalan időpontban történő megérkezésére tekintettel, melynek összege 25.200 
e Ft. A likviditási hullámokat is figyelembe véve, javaslom a 30 millió Ft folyószámla hitel keretet 
változatlanul megtartani.  
 
A Szakrendelő épülete lenne a továbbiakban is fedezetként megjelölve, jelzálogjog bejegyzéssel.  
 
Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival 
kiegészíteni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék. 
 
Polgár, 2020. december 7. 
 
 
       Tisztelettel:  
          Kiss Ilona Andrea 
          vezérigazgató 
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HATÁROZAT TERVEZET (6. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozattervezetről 

1. A Közgyűlés felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működésének 
finanszírozására 30 millió forint folyószámla hitel keret szerződést kössön a számlavezető 
banknál 2021. január 1.- 2021. december 31. közötti időszakra.  

2. A folyószámla hitel szerződéshez szükséges ingatlan fedezetet a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 4090 
Polgár, Hősök útja 1. 626/2. hrsz. számú ingatlan keret jelzálogjog bejegyzéssel biztosítja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 

dokumentumot. 

Részvényes 

neve 

Tulajdoni 

hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 

dátuma 

Részvényes 

aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 

a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 
elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek, 

 

Polgár, 2020....................................... 

 

Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 

 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 
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7. napirendi pont 

Előterjesztés 
a Közgyűlés részére írásbeli döntéshozatalra 

 
Tárgy: (Egyebek) Beszámoló a „szakmai terv” végrehajtásáról 
Előterjesztő: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Közgyűlés 3/2020. (I.14.) Kgy. határozatávaljavasolta jóváhagyni a fenntartó önkormányzatok 
Képviselő-testületeinek  a Szakmai tervről szóló határozatot. A43/1999.(III.3.) 
Kormányrendelet76/X.§. –a szerint rendelkezésre álló forrás 16.608.193 Ft.A fenntartók az egyszeri 
támogatás összegéből a gépekre fordítható összeget maximum 7.000.000 Ft-ban, az épület 
állagmegóvására fordítható összeg minimumát 9.608.193 Ft-ban állapította meg.  

A határozatok szerint a Szakmai terv végrehajtásának határideje: 2020. december 31.  

Az 1. sz. mellékletben került bemutatásra az összeg felhasználása.  

A járvány következtében felmerülő többletfeladataink lehetséges költségét, –mind szervezeti, mind 
infrastrukturális átalakítások lehetséges költségét az elmúlt időszakban nehéz, szinte lehetetlen volt 
felmérni, így a „szakmai tervre” rendelkezésre álló forrásra tartalékként tekintettünk. A szükséges és 
elkerülhetetlen tételek tekintetében kezdtük meg a keretösszeg felhasználását.  
 
Két tétel maradt hátra. 

A szünetmentes tápegységek megrendelése megtörtént, ez évi szállítást illetve szerelést vállalt az 
eladó.  

Az épület felújítására rendelkezésre álló összeg 8.233 e Ft. Tartalmában a vízelvezető rendszer 
javítása, karbantartása, bádogozott felületek javítás, külső homlokzat javítása, nyílászárók, 
faszerkezetek (legalább külső) festése, javítása.  
A munkálatok szinte mindegyike külső munka, melyeket csak meghatározott időjárási viszonyok 
között lehet megvalósítani. Sajnos ez évben erre már nincs lehetőség, javaslom a határozat 
végrehajtási idejét 2021. december 31-re módosítsa a Közgyűlés, illetve a fenntartó önkormányzatok.  
 
Kérem, a Tisztelt Közgyűlésta határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
Polgár, 2020. december 7.   
        Tisztelettel:  
          Kiss Ilona Andrea 
          vezérigazgató 
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HATÁROZAT TERVEZET (7. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozattervezetről 

1. A Közgyűlés a „Szakmai terv” napirendi kérdés tárgyában hozott 3/2020. (I.14.) sz. Kgy. 
határozat végrehajtásának határidejét 2021. december 31-ére módosítja,egyben felkéri a 
részvényeseket, hogy a településüköne tárgyban hozott önkormányzati határozatokban a 
végrehajtási határidőt ennek megfelelően módosítsák.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 
dokumentumot. 

Részvényes 
neve 

Tulajdoni 
hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 
dátuma 

Részvényes 
aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 
a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 

elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek, 

 

Polgár, 2020....................................... 

 
Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 
 

 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 



  

Megnevezés
Mennyi

ség
Terv

Tény         

2020. okt. 

31-én

Várható 

felhasználás

Tárgy eszközök 

Vírusvédelmi licenc hosszabbítás 3 évre 40 377 377 377

Mobiltelefon beszerzés 2 497 497 497

Számítógépek cseréje (9 éves számítógépek cseréje) 20 4 826 3 640 3 640

Windows 10 Pro licenc (ÁEEK-es számítógépekre) 5 235 245 245
Defibrillátor 1 572 572 572

Összesen: 6 507 5 331 5 331

Ingatlanhoz kapcsolódó beszerzések, felújítások    

Épülethez kapcsolódó javítási költség  (zárak, csapok, 

stb cseréje) 100 60 100

Tűzjelző érzékelő csere 113 113 113

Telefonközpont javítása 52 52 52

Légtechnika javítása 60 60 60

Betegirányítópult átalakítása, védőplexik, távolságtartó 

táblák 269 269 269

Légtechnika/szünetmentes táp csere 210 498

Lift/kopó alkatrészek cseréje 337

Sorompó, beléptető rendszer  1 695 1 695

Szükséges vízelvezető rendszer javítása, karbantartása, 

bádogozott felületek javítása

Külső homlokzat javítása 8 960 8 233

Nyílászárók, faszerkezetek (legalább külső) festése, 

javítása  

1 db légkondicionáló berendezés telepítése (emelet, 

masszázs helyiség) 257 257

Összesen 10 101 2 506 11 277

Mindösszesen 16 608 7 837 16 608

2020. Szakmai terv teljesítése

(adatok e Ft-ban)

1. sz. melléklet
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1. napirendi pont 
 
 

Előterjesztés 
a Közgyűlésrészére írásbeli döntéshozatalra 

 
Tárgy: Tájékoztatás az előző ülés óta (2020. július 23. )eltelt időszak fontosabb és rendkívüli 
eseményeiről, a végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
AKözgyűlésen hozott határozatok az alábbiak szerint kerültek végrehajtásra a két ülés közötti 
időszakban: 
 
A 11/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozatban elfogadott 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót 
közzétettük. 
A 12/ 2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozattal elfogadott 2019. évi közhasznúsági jelentést közzétettük.  
A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról és díjazásának megállapítása tárgyban hozott 
18/2020. (VII.23.) sz. Kgy határozat végrehajtásra került. A Felügyelőbizottság Elnökének Csépányiné 
Bartók Margitot választotta, a cégbírósághoz a bejelentés megtörtént, díjazásukat a határozatnak 
megfelelően fizetjük ki.  
A Közgyűlés a 22/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozatával jóváhagyta a Zrt. vállalkozási tevékenységi 
körének bővítését, melyet a NAV-hoz bejelentettünk.  
A Közgyűlés 23/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozatával jóváhagyta a Polgár és Térsége Egészségügyéért 
Alapítvány Kuratórium elnökének személyében történő változást, melyet a bíróság nyilvántartásba 
vett.  
 
Egyéb események: 

Az Egészségfejlesztési Iroda 2020. évi működési támogatásának pályázata benyújtásra került 
júniusban.A támogató okirat november 25-én megérkezett, december 4-én az összeg kiutalása is 
megtörtént.  

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) 
Kormányrendelet módosításra került, 2021. január 1-től szükséges a megfelelési 
tanácsadóalkalmazása, vagy szervezeti egység létrehozása.  
 
A vészhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben 
dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI.12.) Korm. rendelet 3. § (7) 
bekezdése alapján igényelt támogatás felhasználásáról szóló elszámolási kötelezettségünknek eleget 
tettük szeptemberben, az eltérő foglalkoztatási formákból eredően 1.003 e Ft járulékra jutó 
támogatás összegét levonásba helyeztük a NEAK finanszírozásból.  
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Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. 
(VII. 5.) Korm. rendelet szerint 2020. november 1-én a munkaszerződések módosítása megtörtént, 
mely a jelenlegi szakdolgozói bérekhez képest 15-16 % -os béremelést tett lehetővé. A béremelések 
forrására a NEAK támogatást megigényeltük.  
A támogatás novemberi tervezett összege 2.250.178 Ft, mely tartalmában a finanszírozásba be nem 
épült korábbi évek bérfejlesztéseit és járulékait is jelenti. (Havonta korrekciót szükséges 
benyújtanunk a nem jogszerző munkanapok számával arányos bértámogatásról.) 
 
A 2018. december-2019. november hónapokban utalványozott bérfejlesztésiösszegek 
felhasználásáról szeptemberben benyújtottuk az elszámolást, az elszámolási különbözetet (-77e Ft-
ot) a NEAK finanszírozás keretében rendeztük.  
 
A TÁMOP-6.2.2.-A-11/1-2012-0076 azonosítószámú projektünk Záró Projekt Fenntartási jelentése 
elfogadásra került.  
 
Az Országgyűlés elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt, külön 
napirendi pontként kerül megtárgyalásra.  
 
1659/2020. (X.15.) Kormányhatározattal 2 Milliárd forintot hagyott jóvá a Kormány a nemzeti 
egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ létrehozására, egyéb 
egészségügyi tárgyú fejlesztések mellett.  
 
 
Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás: 
 
COVID-19 

1. Betegellátás: 

A betegellátást érintő főbb jogszabályi változások az elmúlt időszakban:  

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel Az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja 
alapján, figyelemmel az Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész területére 
egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be a Kormány. (Jelenleg 
2020. december 18-áig hatályos a rendelkezés.) 

Az 521/213. (XII.30. ) Kormányrendelet 5. §. szerint 2020.07.18-tól„Az Eütv. 228. § (2) bekezdése 
szerinti egészségügyi válsághelyzetben az országos tisztifőorvos átmenetileg módosíthatja 

a) az alapellátás körzethatárait, 
b) a járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátáson belül a tevékenységek szakmai megoszlását, 
c) az ellátási területek határait, 
d) a betegbeutalás rendjét, valamint 
e) a fekvőbeteg-gyógyintézetek ágyszámát. 

 
Március óta folyamatosan fenn kell tartanunk a PRE TRIAGE rendszerét.A PRE TRIAGE dolgozói 
felmérik, hogy a beteg milyen ügyben érkezik, amennyiben állapota orvossal való találkozást 
indokolttá tesz vagy személyes vizitre előjegyzett beteg, úgy az épületbe belépő beteget a COVID 19 
csekk lista alapján kikérdezi. A rendelőbe történő belépés előtt minden esetben a beteg 
testhőmérséklet mérése kötelező, higiénés kézfertőtlenítése, a járványügyi kérdőívkiöltése, 
védőmaszkkal történő ellátása. Az épület sajátosságaiból eredően a háziorvosok és fogorvos számára 
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is a Zrt. munkatársai biztosítják a PRE TIRAGE szolgáltatást. Novembertől az alapellátási egységek 
munkatársai is részt vesznek ebben a munkában.  

Az ellátást igénybevevők száma a járványhelyzet fokozódásával lassú ütemben, de csökken, az 
előjegyzési rendszerünk folyamatos átszervezést igényel, kollégák és családtagjaik egészégi 
állapotában bekövetkező változások is felülírják a napi munkaidő beosztásokat.  

A betegellátás folyamatai, az intézet működésének szabályai továbbra is ún. „Intézményi protokoll”-
ban testesültek meg, amit a hatályos rendelkezéseknek megfelelően módosítunk. Igyekeztünk 
folyamatosan tájékoztatni az intézkedések Intézetünket érintő hatásairól, az ellátások folyamatosan 
változó igénybevételi lehetőségéről a munkatársainkat, az ellátási területünkön működő alapellátási 
egységeket, és nem utolsó sorban betegeinket. 

Az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységeit a veszélyhelyzet ideje alatt on-line térben tudtuk 
megvalósítani. 

2. Gazdálkodás 
 

a) Finanszírozás 

A járóbetegellátás teljesítménydíját két havi csúszással kapják meg a szolgáltatók. Április 3-án 
rendelkezett arról a NEAK, hogy májustól részben átlagfinanszírozással fog történni az intézmények 
finanszírozása.  
A döntéshozó a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 5/B. §-ában foglalt szabályok alkalmazását találta 
arra alkalmasnak, hogy a kialakult helyzetben miképp finanszírozza a szolgáltatókat.  
 
A szabályok alapján az átlagot a veszélyhelyzetet megelőző 3 havi intézményi finanszírozási díjból kell 
számítani, azaz a 2019. december, 2020. január és februári teljesítmények alapján. A PÉTEGISZ 
Nonprofit Zrt. 13 735.5 eFt/hó finanszírozásban részesül 2020. márciustól augusztusig, 
teljesítménytől függetlenül.  
Szeptemberben a tényleges teljesítmények alapján került megállapításra a finanszírozás összege.  
Októbertől ismét az átlagfinanszírozás szabályai léptek életbe. A 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. 
§-a szerint az átlagfinanszírozás mértékének alapját az előző három havi finanszírozási díj, azaz jelen 
esetben a július és augusztus havi - a korábbi elrendelés alapján kifizetett - átlagfinanszírozás és a 
szeptember havi teljesítményfinanszírozás képezi. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. esetében 13 877,4 
eFt/hó összeget jelent.  
 
Januárban 118 %-át, februárban 115 %-át, márciusban 65 %-át, áprilisban 10 %-át, májusban 23 %-át, 
júniusban 67 %-át, júliusban 96%-át, augusztusban 91%-át, szeptemberben 115 %-át, októberben 
99%-át teljesítettük a szezonális indexel korrigált TVK-nak. November hónapot 86 %-os TVK 
kihasználtsággal teljesítettük, ez a teljesítmény előző év azonos időszakának 70 %-a.  

b) Munkaerő gazdálkodás 

A járvány első szakaszában a betegek számának változásában voltak hirtelen változások, amelyhez 
kellett igazítani az ellátásban résztvevő kollégákat. A járvány második hullámára ez megfordult, a 
munkába bevonható kollégák száma változik folyamatosan, a saját vagy családtagjaik egészségi 
állapotában bekövetkező változások miatt.  

A telemedicina szolgáltatás továbbra is alkalmazható. 

Munkavállalóink munkaidőkeretét májustól 12 havi időkeretre módosítottuk. Október végét 266 óra 
túlóra és 1212 óra időarányosan ki nem vett szabadság kerettel zártuk. Átszámolva ez 1 fő 8 havi 
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foglalkoztatásának felel meg. Személyes közreműködőket is kellett foglalkoztatni a dolgozói 
távollétek, és a megnövekedett szakdolgozói feladatok miatt. Novembertől az alapellátás 
munkatársai is részt vesznek a triage munkájába, így jelentősen tudjuk csökkenteni a felgyűlt órákat. 
A kollégák esetleges betegsége miatti kiesés alkalmával pihenőidőt, illetve szabadságot vesznek ki, 
ezzel is tudjuk mérsékelni többlet órákat, illetve a keresetük is megmarad a távollét idejére.  

A 65 év feletti kollégák az első hullámtól eltérően, nem kaptak felmentést a munkavégzés alól.   

Kollégák kirendelésre ez ideáig nem került sor.   

Az 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében 
SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel (a továbbiakban: gyorsteszt) az 
Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot kell végezni az egészségügyi 
intézményekben foglalkoztatott, az egészségügyi tevékenység végzésének egyeskérdéseiről szóló 
2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a)–c) pontja szerintiegészségügyi és egészségügyben dolgozó személy 
esetében. A vizsgálaton történő részvétel önkéntes. 

Az NNK által kért adatokat benyújtottuk november 26-án. A tesztelést saját dolgozónknak kell 
végeznie, a szükséges eszközöket a kormányhivataltól fogjuk kapni, melynek időpontja jelenleg 
ismeretlen.  

c)  Készletgazdálkodás 

A készleteink beszerzési ára mérséklődött, azonban 2019-es árakhoz képes még mindig jóval 
magasabb. A szükséges mennyiségű készletekkel rendelkezünk jelenleg, szállítási gondok nem 
jelentősek.  

3. Szakmai terv végrehajtása 

A fenntartók által januárban jóváhagyott keretösszegre az elmúlt időszakban úgy tekintettünk, mint 
tartalékra. Nem ismerve a finanszírozás mértékét, a szükséges kiadások nagyságrendjét, illetve a 
járvány következtében felmerülő többletfeladataink lehetséges költségét, –mind szervezeti, mind 
infrastrukturális átalakítások lehetséges költségét.  
Az összeg felhasználást a 7. napirendi pont keretében mutatom be. Az épület felújítása maradt hátra, 
a járvány következtében felmerülő akadályozó tényezők miatt. A határidő módosításához kérem a 
fenntartói jogot gyakorló Önkormányzatok támogatását. 
 
Folyamatban lévő peres ügy: 
 
A Debreceni Törvényszék előtt folyamatban lévő, 2017. decemberében indult perünkben - melyet 
egy nőgyógyászati betegünk és házastársa terhesség azonosításának elmaradása és ennek folytán 
sérült gyermekük megszületése miatt indított, a módosított kereset szerint 14 Millió Ft sérelemdíj 
megfizetése iránt – 2020. július 7. napján rész- és közbenső ítéletetvettünk kézhez. 
 
Az ítélet megállapította, hogy megsértettük a felperesek személyhez fűződő jogait ezért felelősséggel 
tartozunk a felperesek gyermekének fejlődési rendellenességgel történő megszületésével okozati 
összefüggésben a felpereseket ért nem vagyoni sérelemért.  
A bíróság ítéletében kizárólag a jogalapról döntött (ezért közbenső az ítélet), annak 
összegszerűségéről nem. Az összegszerűség tárgyában az ítélet jogerőre emelkedését követően 
folytatódik majd a peres eljárás. 
 
Az ítélet ellen 2020. 08. 14-én fellebbezést terjesztettünk elő, a beavatkozó (nőgyógyász szakorvos 
társasága) szintén fellebbezéssel élt. 
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Felperesek ellenkérelmet és csatlakozó fellebbezés nyújtottak be, vagyis maguk is megfellebbezték az 
ítélet indokolásának bizonyos megállapításait. 
 
A Debreceni Ítélőtábla másodfokon a 2020. december 3. napján tartott tárgyaláson ítéletet hozott, és 
a Debreceni Törvényszék rész-és közbenső ítéletét helyben hagyta.   
 
EFOP-1.8.20-17-2017-00025 pályázathoz kapcsolódó tájékoztatás:  
2020. 07.28-án benyújtott támogatási szerződés módosítási igényünket 2020. 10.08.-án részben 
elfogadták. Az elutasított részek nem jelentősek, újbóli módosítással kezelhetők. A kardinális 
módosítások elfogadásra kerültek, így megnyílt a lehetőségünk a kifizetési elszámolások 
benyújtására.   
A projekt várható befejezési határideje: 2021.03.31. 
 
Kérem, a Tisztelt Közgyűlésta határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
Polgár, 2020. december 7.  
        Tisztelettel:  
          Kiss Ilona Andrea 
          vezérigazgató 
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HATÁROZAT TERVEZET (1. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozattervezetről 

1. A Közgyűlés az előző ülés óta (2020. július 23.) eltelt időszak fontosabb és rendkívüli 
eseményeiről, a végzett tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 
dokumentumot. 

Részvényes 
neve 

Tulajdoni 
hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 
dátuma 

Részvényes 
aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 
a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 

elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek, 

 

Polgár, 2020....................................... 

 
Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 

 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 
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P É T E G I S Z  P O L G Á R  É S  T É R S É G E  E G É S Z S É G Ü G Y I  
K Ö Z P O N T  N O N P R O F I T  Z Á R T K Ö R Ű E N  M Ű K Ö D Ő  

R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G  
4 0 9 0  P O L G Á R ,  H ő s ö k  u .  1 .   

Cégjegyzékszám: 09-10-000449  
Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu 

http://www.petegisz.hu 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés 
a Közgyűlés részére írásbeli döntéshozatalra. 

 
Tárgy: A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabály módosítása 
Előterjesztő: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabálya módosul részvényesünk, a Tiszacsege Város Önkormányzata 
képviseletére jogosult polgármester személyében 2020. 10.  30 –án bekövetkezett változás miatt. 

  

Mellékelem az Alapszabály hatályosítás tervezetét. 

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2020.november 20.   

        Tisztelettel:  

          Kiss Ilona Andrea 

          vezérigazgató 
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HATÁROZAT TERVEZET (2. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozattervezetről 
...../2020.(..) sz. közgyűlési határozattervezet  

 
A Közgyűlés a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Alapszabályának változását az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul 
veszi.  
Elrendeli az Alapszabálynak a változás alapján a hatályosítását, és - bár a változás cégjegyzékben 
vezetett adatot nem érint -, a hatályos Alapszabály cégbírósághoz benyújtását. 
 
  
 

Határidő:  30 nap 
Felelős:  Kiss Ilona vezérigazgató 

 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 
dokumentumot. 

Részvényes 
neve 

Tulajdoni 
hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 
dátuma 

Részvényes 
aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 

a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 
elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek, 

 

Polgár, 2020....................................... 

 
Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 
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1.sz. melléklet 
T E R V E Z E T 

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS 
 

 
A Debreceni Törvényszék Cégbírósága által Cg. 09-10-000449 szám alatt cégnyilvántartásba vett 
PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Alapszabálya az alábbiak szerint módosul, illetőleg hatályosul: 
 
 

 
1. Az Alapszabály 2. pontjának 2.7. alpontjában Tiszacsege Város Önkormányzata részvényes 

képviselőjének adatai: 
 

Képviseletre jogosult neve: Szeli Zoltán polgármester 
Anyja neve: Papp Margit 
Lakcím: 4066 Tiszacsege, Tavasz utca 7. 

 
  
 

Az Alapszabály egyéb pontjai és rendelkezései változatlanul hatályosak. 
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PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

4090 POLGÁR, Hősök útja 1.  
Cégjegyzékszám: 09-10-000449  

Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu 
http://www.petegisz.hu 

 

3. napirendi pont 
Előterjesztés 

a Közgyűlésrészére írásbeli döntéshozatalra. 

 
Tárgy: Beszámoló a társaság 2020. III. negyedévének gazdálkodásának alakulásáról (ügyvezetésről, 
vagyoni  helyzetéről, üzletpolitikáról) 
 
Előterjesztő:Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Ptk. 3:284. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. ügyvezetésről, a 
társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az üzleti terv első két negyedévi, adatainak 
alakulásáról az alábbiak szerinti számolok be. 
 
A gazdálkodási III. negyedévi adatait a csatolt mellékletek mutatják számszerűen. A teljesítési adatok 
1-9havi, esetenként 8, illetve 7 havi adatot tartalmaznak. A költségek és bevételek felmerülésének 
idejének és azok pénzügyi teljesítéstől való eltérésére az előterjesztésben kitérek, az adatok 
tartalmának értelmezhetősége érdekében.   
 
A Központi igazgatás bevételei között kerülnek elszámolásra az értékcsökkenéshez kapcsolódó 
bevételi elhatárolások visszaírásai. Erre még nem került sor, az éves értékcsökkenési 
elszámolásegyösszegű elszámolása miatt. 
Az anyag jellegű ráfordítások 71,9 %-os teljesítést mutatnak az III. negyedév végén.A villamos-energia 
díjából 7 havi adatot tartalmaz a könyvelés.  
Az igénybe vett szolgáltatások soron elmaradt a megfelelési tanácsadó díjazására tervezett összeg 
(300 e Ft) a jogszabály bevezetésének csúszása miatt. A belső ellenőr részére történő kifizetés az év 
hátralévő időszakában jelentkezik. A honlap áttelepítése - biztonságosabb felületre- sajnos idő 
hiányában elmart (200 e Ft). 
Az egyéb szolgáltatások között szerepel a vagyonbiztosítás, melynek éves összegét tartalmazza a 
kimutatás, tovább a bankköltségeket, a tervezett összeg már szeptemberben felhasználásra került.  
 
A személyi jellegű ráfordítások összességében időarányoshoz közeli mértéket mutat.  
 
Az egyéb ráfordítás soron került elszámolásra a társasági adó.  
A pénzügyi műveletek ráfordításai között kerül elszámolásra a hitelek kamatai.  
 
A Járóbeteg szakellátás teljesítményadatai 2020. III. negyedévi adatként 7 havi NEAK finanszírozás 
jelenik meg.  
Április 3-án rendelkezett arról a NEAK, hogy májustól részben átlagfinanszírozással fog történni az 
intézmények finanszírozása.  
A döntéshozó a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 5/B. §-ában foglalt szabályok alkalmazását találta 
arra alkalmasnak, hogy a kialakult helyzetben miképp finanszírozza a szolgáltatókat.  
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A szabályok alapján az átlagot a veszélyhelyzetet megelőző 3 havi intézményi finanszírozási díjból kell 
számítani, azaz a 2019. december, 2020. január és februári teljesítmények alapján. A PÉTEGISZ 
Nonprofit Zrt. 13 735.5 eFt/hó finanszírozásban részesül 2020. márciustól augusztusig, 
teljesítménytől függetlenül.  
Szeptemberben a tényleges teljesítmények alapján került megállapításra a finanszírozás összege.  
Októbertől ismét az átlagfinanszírozás szabályai léptek életbe. A 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. 
§-a szerint az átlagfinanszírozás mértékének alapját az előző három havi finanszírozási díj, azaz jelen 
esetben a július és augusztus havi - a korábbi elrendelés alapján kifizetett - átlagfinanszírozás és a 
szeptember havi teljesítményfinanszírozás képezi. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. esetében 13 877,4 
eFt/hó összeget jelent.  
Januárban 118 %-át, februárban 115 %-át, márciusban 65 %-át, áprilisban 10 %-át, májusban 23 %-át, 
júniusban 67 %-át, júliusban 96%-át, augusztusban 91%-át, szeptemberben 115 %-át, októberben 
99%-át teljesítettük a szezonális indexel korrigált TVK-nak. November hónapot 86 %-os TVK 
kihasználtsággal teljesítettük, ez a teljesítmény előző év azonos időszakának 70 %-a.  
 
Amennyiben év végig marad az átlagfinanszírozás és visszavonás nem lesz, a tervhez képest 12 millió 
többletbevételre lehet számítani. 
 
A bértámogatás 1 havi csúszással jelenik meg a bevételek között.  
 
A saját bevételek soron kerültek megtervezésre a térítéses vizsgálatok díjai, negyedévi teljesítés 
73,5%-os.  
 
Egyéb bevétek soron a biztosító által fizetett kártérítés összege szerepel. 
 
Az anyag jellegű ráfordítások között kerülnek elszámolása a szakorvosok díjazása, tervezett adathoz 
képest 76 %-on állunk. Az első hullámtól eltérően az óradíjas szakorvosok díjazásán nem tudunk 
változtatni az év második felében, a teljesítménydíjas szakorvosok díjazása a betegforgalom 
függvényében fog változni, kockázati faktorokkal növelt becsléssel 5 millió forint többlet költség fog 
jelentkezni a tervadathoz képest ezen a soron, ami a többletbevételből finanszírozható.  
Továbbá nem terveztünk szakdolgozói feladatokra személyes közreműködőként történő 
foglalkoztatást (számlás), melyre azonban szükség volt, ez további 600-800 e Ft többletköltséget fog 
jelenteni év végig.  
 
A személyi jellegű ráfordítások esetében a III. negyedéves adatok 81 %-os teljesítményt mutatnak, 
amely szintén szakdolgozói többletórákból ered. Személyes közreműködőket (bérként történő 
kifizetéssel) is kellett foglalkoztatni a dolgozói távollétek, és a megnövekedett szakdolgozói feladatok 
miatt (+771 e Ft szeptember végéig). 
 
Az épület fenntartás kiadások anyag jellegű ráfordításokat tartalmaz. Az igénybe vett szolgáltatások 
némileg alatta maradnak a terv adatnak, zömében a féléves, éves számlázási gyakorlatoknak. 
 
Az Otthoni szakápolás bevételei 66 %-os teljesítést mutatnak, 7 havi összeget tartalmaznak. A 
költségek 9, illetve 8 hónapnyi adatot tartalmaznak.  

Az Egészségfejlesztési Iroda működéséhez kapcsolódó támogatás idén is késett. Év végéig 25,2 millió 
forint felhasználás várható. 
 
A „Polgári Egészségfejlesztési Iroda lelki egészség funkcióval való bővítése” EFOP 1.8.20-17-2017-
00025 azonosítószámú pályázatra tervezett 2020. évi összeg 71,5 %-át használtuk fel, az ütemtervnek 
megfelelően.  
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A vállalkozási tevékenységnél a saját bevételek teljesítése terv alatti teljesítést mutat, tartamában a 
bérleti díj tény adat 8 havi mértéket, a továbbszámlázott közüzemi díj 7 havi összeget tartalmaz.  
 
A tevékenység költségei jelentős része a bérlemények közüzemi díjainak felosztásából származik, ami 
többnyire 7 havi adatot takar.  
 
A szakmai terv megvalósítása szeptember 30-án 49,5 %-on állt. 
 
A Covid-19 elnevezésű munkaszámon a járvánnyal kapcsolatban felmerült többletköltségeket 
mutattuk ki. Többek között itt került elszámolásra az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat 
érintő egyszeri rendkívüli juttatás. Az elszámolás pénzügyi rendezése október hónapban történt meg.  
Itt került elkülönítésre a fertőtlenítő szerek beszerzése, védőruhák, eszközök költsége.  
 
A III. negyedév végén 11.022 e Ftfolyószámla hitelállományunk volt.   
 
A tagi kölcsönök visszafizetéseként a 2019. évi törlesztő részletek jelennek meg. A fejlesztési hitel 
törlesztése időarányosan teljesítésre került.  
 
Év végi kasszamaradvánnyal nem kalkulálunk.  
 
A járvány hatásai alapvetően meghatározzák működésünket. Kiszámíthatatlan minden olyan tényező, 
amely befolyással van működésünkre,betegeink száma, a finanszírozás mértéke, a humánerőforrás 
rendelkezésre állása, a szükséges fogyóanyag mennyiség. A jogszabályok változása is okozott 
meglepetéseket. Egy biztos, a bizonytalanság.  
Kalkulálva a kockázati tényezőkkel is, pénzügyi vonatkozásban az idei évet –bízom benne, még ha 
szolid mértékben is, de - eredményesen tudjuk zárni.  
 
 

Kérem, a Tisztelt Közgyűlésta határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 
Polgár,2020. december 7. 
       Tisztelettel:  
          Kiss Ilona Andrea 
          vezérigazgató 
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HATÁROZAT TERVEZET (3. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozattervezetről 

1. A Közgyűlés elfogadja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2020. III. negyedévi működéséről szóló 

beszámolót.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 

dokumentumot. 

Részvényes 

neve 

Tulajdoni 

hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 

dátuma 

Részvényes 

aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 

a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 
elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek, 

 

Polgár, 2020....................................... 

 

Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 

 

 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 



1. sz. melléklet 

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés

2020. évi terv
2020. III. 

negyedév tény
Teljesítés %-a 2020. évi terv

2020. III. 
negyedév tény

Teljesítés %-a 2020. évi terv
2020. III. 

negyedév tény
Teljesítés %-a 2020. évi terv

2020. III. 
negyedév tény

Teljesítés %-a

Teljesítmény díjak  150 036 94 447 62,9% 6 190 4 085 66,0%
Bértámogatás 17 472 10 646 60,9%
Egyszeri rendkívüli juttatásra támogatás
Pályázati támogatások 
Écs visszaírása 45 297
Bérleti díjak
Továbbszámlázott rezsi költség
Kutatás-fejlesztés bevétele
Egyéb bevétel 206
Térítésköteles szolgáltatások díja 1 600 1 179 73,7%
Bevétel összesen: 45 297 169 108 106 478 63,0% 6 190 4 085 66,0%
Anyagköltségek 1 510 736 48,7% 10 857 8 316 76,6% 1 513 133 8,8%
Igénybe vett szolgáltatások 16 597 11 569 69,7% 50 846 32 870 64,6% 3 399 1 787 52,6% 4 200 2 480 59,0%
Egyéb szolgáltatások 2 615 2 592 99,1% 21
Anyag jellegű ráfordítások összesen 20 722 14 897 71,9% 61 703 41 207 66,8% 4 912 1 920 39,1% 4 200 2 480 59,0%
Bérköltség 26 844 20 347 75,8% 50 567 40 457 80,0% 360 111 30,8%
Bérjárulék 5 004 3 069 61,3% 8 362 6 742 80,6% 50 18 36,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések 871 1 560 179,1% 2 166 2 260 104,3%
Személyi jellegű ráfordítások összesen 32 719 24 976 76,3% 61 095 49 459 81,0% 410 129 31,5%
Fizetendő TAO  
Egyéb ráfordítások 145 123 84,8%
Pénzügyi ráfordítások 500 238 47,6%
Felhalmozási kiadások 494

Elszámolt écs 48 473
Költségek és ráfordítások összesen 103 053 40 234 39,0% 122 798 90 666 73,8% 4 912 1 920 39,1% 4 610 2 609 56,6%
Adózott eredmény tervezett összege -57 756 -40 234 69,7% 46 310 15 812 34,1% -4 912 -1 920 39,1% 1 580 1 476 93,4%

Écs  nélkül adózott eredmény
    

Hitelek, kölcsönök visszafizetése 2020. évi terv
2020. III. 

negyedév tény
Teljesítés %-a

Polgári Bank Zrt részére fejlesztési hitel visszafizetése 3 246 2 247 69,2%

Tagi kölcsön visszafizetések 10 447 7 860 75,2%
Kötelezettségek visszafizetése adózott eredményből 13 693 10 107 73,8%

Központi ig Járóbeteg szakellátás Épületfenntartás Otthoni szakápolás

1



1. sz. melléklet 

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés

Teljesítmény díjak  
Bértámogatás
Egyszeri rendkívüli juttatásra támogatás
Pályázati támogatások 
Écs visszaírása
Bérleti díjak
Továbbszámlázott rezsi költség
Kutatás-fejlesztés bevétele
Egyéb bevétel
Térítésköteles szolgáltatások díja 
Bevétel összesen:
Anyagköltségek
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Anyag jellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
Bérjárulék
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Fizetendő TAO
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi ráfordítások
Felhalmozási kiadások

Elszámolt écs
Költségek és ráfordítások összesen
Adózott eredmény tervezett összege

Écs  nélkül adózott eredmény

Hitelek, kölcsönök visszafizetése

Polgári Bank Zrt részére fejlesztési hitel visszafizetése

Tagi kölcsön visszafizetések
Kötelezettségek visszafizetése adózott eredményből

2020. évi terv
2020. III. 

negyedév tény
Teljesítés %-a 2020. évi terv

2020. III. 
negyedév tény

Teljesítés %-a 2020. évi terv
2020. III. 

negyedév tény
Teljesítés %-a 2020. évi terv

2020. III. 
negyedév tény

Teljesítés %-a

25 200 10 768 4 543 42,2%

10 183 7 348 72,2%
9 521 5 634 59,2%

25 200 10 768 4 543 42,2% 19 704 12 982 65,9%
1 198 486 40,6% 4 945 2 575 52,1% 121 101 83,5%
5 243 757 14,4% 2 192 2 175 99,2% 301 238 79,1% 225 176 78,2%

70 70 100,0%
6 441 1 243 19,3% 2 192 2 175 99,2% 5 316 2 883 54,2% 346 277 80,1%

14 629 10 924 74,7% 7 296 4 621 63,3%
2 692 1 967 73,1% 702 325 46,3%

997 529 53,1% 578 580 100,3%
18 318 13 420 73,3% 8 576 5 526 64,4%

64

441 351 79,6% 16 262 7 948 48,9%

25 200 15 014 59,6% 10 768 7 701 71,5% 5 380 2 883 53,6% 16 608 8 225 49,5%
-15 014 -3 158 14 324 10 099 70,5% -16 608 -8 225 49,5%

    

EFI EFOP Vállalkozási tevékenység Szakmai terv

2



1. sz. melléklet 

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés

Teljesítmény díjak  
Bértámogatás
Egyszeri rendkívüli juttatásra támogatás
Pályázati támogatások 
Écs visszaírása
Bérleti díjak
Továbbszámlázott rezsi költség
Kutatás-fejlesztés bevétele
Egyéb bevétel
Térítésköteles szolgáltatások díja 
Bevétel összesen:
Anyagköltségek
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Anyag jellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
Bérjárulék
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Fizetendő TAO
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi ráfordítások
Felhalmozási kiadások

Elszámolt écs
Költségek és ráfordítások összesen
Adózott eredmény tervezett összege

Écs  nélkül adózott eredmény

Hitelek, kölcsönök visszafizetése

Polgári Bank Zrt részére fejlesztési hitel visszafizetése

Tagi kölcsön visszafizetések
Kötelezettségek visszafizetése adózott eredményből

2020. évi terv
2020. III. 

negyedév tény
Teljesítés %-a 2020. évi terv

2020. III. 
negyedév 

tény
Teljesítés %-a

156 226 98 532 63,1%
17 472 10 646 60,9%

29 505 29 963 101,6% 29 505 29 963 101,6%
35 968 4 543 12,6%
45 297
10 183 7 348 72,2%
9 521 5 634 59,2%

206
1 600 1 179 73,7%

29 505 29 963 101,6% 305 772 158 051 51,7%
2 500 2 046 81,8% 22 644 14 393 63,6%
9 225 8 702 94,3% 92 228 60 754 65,9%

2 685 2 683 99,9%
11 725 10 748 91,7% 117 557 77 830 66,2%
17 500 17 500 100,0% 117 196 93 960 80,2%
2 780 2 780 100,0% 19 590 14 901 76,1%

1 4 612 4 930 106,9%
20 280 20 281 100,0% 141 398 113 791 80,5%

64
145 123 84,8%
500 238 47,6%

140 140 100,0% 17 337 8 439 48,7%

48 473
32 145 31 169 97,0% 325 474 200 421 61,6%
-2 640 -1 206 45,7% -19 702 -42 370 215,1%

  

Covid-19 Összesen
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P É T E G I S Z  P O L G Á R  É S  T É R S É G E  E G É S Z S É G Ü G Y I  
K Ö Z P O N T  N O N P R O F I T  Z Á R T K Ö R Ű E N  M Ű K Ö D Ő  

R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G  
4 0 9 0  P O L G Á R ,  H ő s ö k  ú t j a  1 .  

Cégjegyzékszám: 09-10-000449  
Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu 

http://www.petegisz.hu 

 

4. napirendi pont 
 
 

Előterjesztés 
a Közgyűlésrészére írásbeli döntéshozatalra 

 
Tárgy:Tájékoztatás az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról, egészségügyi rendszer átalakításáról 
Előterjesztő: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 
 
Előkészítésben résztvevők: Dr. Dobra Zita ügyvéd 
    Csikósné Szél Mónika vezetőasszisztens 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A különféle bölcseletekben már hallhattuk, hogy olyan fordulatok, változások jöhetnek létre az 
életünkben, amihez a mi képzelőerőnk kevés. Azt hiszem ez a jelenlegi pandémiás helyzet, minden 
eddigi élethelyzetünket átírta és elképzelésünket felülírta. 
A jelenlegi helyzetben nemcsak a pandémia alakítja át az életünket, hanem az egész ágazatot érintő 
szerkezeti változás és minden, ami ennek a következménye lesz. 
 
2019. decemberében láthattuk a Kormányzat szándékát az ágazat átalakítását illetően, immáron 
sokadjára. Az 1798/2019. (XII.23.) Kormányhatározatban kerültek rögzítésre az egészségügyi ágazat 
fejlesztését, valamint az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelését célzó intézkedések. 
 
A februárban-márciusban a járvány megzavarta azokat az elképzeléseket, amelyeket a szállítói 
tartozások tárgykörében zajló tárgyalásoktól reméltek.  
 
Az év második felétől az intézkedések már egyértelműen ebbe az irányba haladtak.  Pl.: a 
központosított közbeszerzés szabályaiban bekövetkezett változások, EMMI-BM közös kérdőíve az 
ágazat munkatársai felé.  
 
Augusztusban hallhattuk a hírt, hogy a Boston Consulting Group Kft. által készített tanulmányt 10 
évre titkosították. A tanácsadó cég "stratégiai és komplex átalakítási tervek kidolgozása az 
egészségügyi ágazatban" címet viselő tanulmányaolyan, a kormány számára készített döntés-
előkészítő adatokat tartalmazó irat, amely a törvény értelmébentíz évig nem nyilvános, hallhattuk 
Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkártól.  
 
Októberben ismerhettük meg a Magyar Közlönyből Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 
2020. évi C. törvényt (Eszjtv.), ami nem kis sajtófigyelmet kapott, hiszen a Parlament 
rekordgyorsasággal (1 nap alatt), egyhangú szavazatával fogadta el. Az egyeztetések(hiányának) 
folyamatairól, körülményeiről is értesülhettünk a sajtóból.  
 
Az elfogadott törvény része az orvosok bérrendezése, de lényegében az egész ágazat működését 
átható radikálisan új szabályozásról van szó. A 2020. évi C. törvény a különböző jogviszonyokat 
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meghatározó törvények hatályos struktúrájába nem illeszthető. Az Eszjtv. számos olyan alapvető 
kérdést utal Kormányzati hatáskörbe, amelyek parlamenti döntést igényelnének.  
 
A törvény végrehajtási rendelete és a kapcsolódó jogszabályok a veszélyhelyzet alatt jelentek meg, de 
még nem teljes körben. Ellentmondások is bőven akadnak azEszjtv, a végrehajtási rendelete, az 
átmeneti intézkedések és meglévőjogszabályok között, sőt, a törvényen belül is, így azok 
mindenképpen további értelmezést, iránymutatást, sőt akár módosítást igényelnek a korrekt 
végrajtás érdekében.  
 
Az előterjesztés mellékleteként csatolt anyagban megkíséreljük az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyra vonatkozó, ez ideig megjelent jogszabályok értelmezését, az átmeneti szabályokkal azok 
rendszerbe foglalását.  
 
Kérdéses, hogy az ellentmondások feloldására miképpen kerül majd sor, mi történik a veszélyhelyzet 
elmúltával.Az ágazat bármelyik elemét vizsgáljuk, ha az egyik változik, az mindenképp hatással van a 
többire. 
 
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer milyen meglepetéseket tartogat? A nemzeti 
egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ létrehozása mikor valósul 
meg? A praxisközösségek létre tudnak-e jönni a jelenlegi tulajdoni konstrukcióban? Az Országos 
Kórházi Főigazgató (OKFŐ) döntései hogyan befolyásolják az életünket?A kórházparancsnokoknak 
szánnak-e más szerepet az egészségügyi készlet állagmegóvásán kívül?  
A felmondási tilalom lejárta után hány egészségügyi és egészségügyben dolgozó hagyja el a pályát?   
 
Egyelőre csak találgatni tudunk.  
 
Kérem, a Tisztelt Közgyűléstszíveskedjék a határozati javaslatot elfogadni. 
 
Polgár, 2020. december 11.  
        Tisztelettel:  
          Kiss Ilona Andrea 
          vezérigazgató 
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HATÁROZAT TERVEZET (4. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozatról 

1. A Közgyűlés az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 
dokumentumot. 

Részvényes 
neve 

Tulajdoni 
hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 
dátuma 

Részvényes 
aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 
a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 

elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek. 

 

Polgár, 2020....................................... 

 
Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 

 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 
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I. 

A JOGSZABÁLYOK ELEMZÉSE 
 

Jogszabályok: 
 
 2020. évi C. tv. az egészségügyi szolgálati jogviszonyról /Hatályos: 2020. 11. 18-tól ill. 2021. 01. 01-től  
 528/2020. (XI.28.) Korm. rend. az eüi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. tv. Vh-ról 
 529/2020. (XI.28.) Korm. rend. egyes korm. rendeleteknek a 2020. évi C. tv. Vhr-hez kapcs. mód-ról 
 530/2020. (XI.28.) Korm. rend az eü.i dolgozók és az eü-ben dolgozók jogviszonyával kapcs. egyes 

kérdésekről 
 
 
A 2020. évi C. tv. (Tv) és végrehajtási rendelete /528/2020.(XI.28.) Korm. rend/ (Vhr.) 
 
Mögöttes:  

 Mt. /Kivéve: munkáltatói jogutódlás, bedolgozói, egyszerűsített foglalkoztatás, köztulajdonban álló  
 munkáltató, vezető állású munkavállaló, versenytilalmi megállapodás, és az 

alaptevékenységre  
 von. a munkaerő kölcsönzés szabályai./ 

 Eütev,/ 2003. évi LXXXIV.tv./ 
 256/2013. (VII.5.) Korm. rend. 

 
A Tv. hatálya: 

 állami, 
 önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltató, és 
 a náluk jogviszonyban álló eüi szolg. munkaviszonyban állókra 
 választás esetén: tulaj/fenntartó döntése alapján egyházi jogi személy tulajdonában/fenntartásában 

működő eüi szolgáltató a az eü szolg-ra és a munkavállalóra 
 
 

Az állami és önkorm.i eü.szolg.nál  
 egészségügyi tevékenység és  
 az eü.szolgáltató működőképességének ill. az eü szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására 

irányuló tevékenység KIZÁRÓLAG az alábbi jogviszonyokban végezhető: 
 egészségügyi szolgálati jogviszony – főszabály szerint (1) eü. tev-et és (2) az eü.szolg 

működőképességének, az eü. szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet 
csak ebben lehet folytatni, 

 közreműködő (klasszikus: személyi + tárgyi feltételt biztosít) 
 önkéntes segítő 

 kivételes: személyes közreműködő/Vhr: az OKFŐ ellátási érdekből engedélyezheti az igénybe vételét 
 
Az eü.szolgáltató működőképességének ill. az eü szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására 
irányuló tevékenységek köre (= egészségügyben dolgozó) a Vhr. 1. melléklete értelmében: 

 informatika, 
 ügyvitel (humánerőforrás-gazdálkodás, irattározás, jogi tevékenység, kontrolling, közbeszerzés, 

munkaügy, pénzügy-számvitel) 
 
 
Eü. szolgálati jogviszony = lebutított közalkalmazotti státusz, kevesebb munkavállalói és erős – néhol 
egyoldalú, jogi garanciák nélküli - munkáltatói jogosítvánnyal. 
 
 
Munkáltató (a Tv. értelmezésében!) 

 állami fenntartású eü. szolgáltató – Országos Kórházi Főigazgató 
 nem állami eü. szolgáltató – az eü. szolgáltató vezetője 
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Munkáltatói jogkör gyakorlója: 
 állami fenntartású eü. szolgáltató – Országos Kórházi Főigazgató 
 nem állami eü. szolgáltató – az eü. szolgáltató vezetője 

 A jogkör írásban átruházható 
 
 
Foglalkoztatotti kategóriák az ESZJtv.-ben: 

1. Tv.8.§ (3) bek. 
orvos, gyógyszerész, fogorvos,  
Korm.rend-ben meghat. munkakörben foglalkoztatottak,  
egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettségűek, 
nem eü. egyetem + eü ff. szakképesítéssel rendelkezők 
IDE: sorolja eüi szolgáltató vezetőjét! 

2. Tv.8.§ (4) bek. 
rezidens 

3. Tv.8.§ (5) bek. 
egyéb vezetők (Vhr. szerint) 

4. Tv.8.§ (6) bek. 
eü. szakdolgozó 

5. Tv.8.§ (7) bek. 
egészségügyben dolgozó 

 

 

Eü. szolgálati jogviszony létesítés feltételei: 
 cselekvőképes, 
 büntetlen előéletű – hatósági bizonyítvánnyal igazolandó 
 megfelel az eü. szolg-i munkaszerződés szerinti eü. tev. végzésére előírt jogszabályi feltételeknek, 
 nem áll kamarai kizárás, etikai fegyelmi büntetés hatálya alatt 

 Atv-nyelellentétes eü.i szolg.i munkaviszony semmis! 
 Munkaszerződésben az Mt. rendelkezéseitől el lehet térni, ahol más jogszabályi rend. nincs (Eütev., más 

Vhr.) 
 A feltételek alól nem adható felmentés. Hiányuk: azonnali hatályú felmondási ok a munkáltatónál! 
 Egészségügyi szakképzettséget/szakképesítést igénylő munkakörre létesíthető jogviszony:  

 18 év alatti, az előírt szakképzettség, ill. szakképesítés megszerzése iránt képzésben résztvevő 
tanulóval, 

 harmadik országbeli, három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult állampolgárral - 
 
 
Jogviszony létesítés módjai, lépései: 

 a munkáltató megállapítja a munkakörrel kapcsolatos szakmai követelményeket, utána 
 munkáltató egyedi döntése vagy 
 meghívásos eljárás alapján. 

 
Csak a meghívásos eljárás szabályaitrögzíti a Tv.: 

 min. 3 tagú előkészítő bizottság – jelölteket értékeli /a tagokat a tv. felsorolja/ 
 meghallgatás után 5 napon belül rangsorol és javaslatot tesz  
 munkáltató 10 napon belül dönt, 
 jelölteket további 5 napon belül kiértesíti. 

 
 
Egészségügyi szolgálati munkaszerződés: 

 írásban érvényes 
 kötelező tartalmi elemek: 

 munkáltató adatai 
 munkavállaló adatai 
 munkakör 
 jogviszony időtartama 
 jogviszony kezdetének napja 



EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONY 
4. napirend 1. sz. melléklet 

 3 

 próbaidő 
 munkaidő tartama: teljes/részmunkaidő 
 illetmény, egyéb juttatások 
 munkavégzés helye 
 Vhr.-ben kötelező elemek: 

 kirendelés időtartama, korlátai 
 áthelyezés módja (3 oldalú megáll.) 
 vezetői, magasabb vezetői megbízásnál az egyoldalú visszavonás lehetőségét, a 

vezetői juttatást, 
 visszatérítendő, vissza nem térítendő támogatások 
 önként vállalt többletmunka (munkaköri feladat, ügyelet, készenlét) díjazása 

 
Munkaköri besorolás: 
1. kategória: 256/2013. Korm. rend. 1. melléklet 1. és 3-5.pontja szerinti munkakörökbe 
4. kategória (eü.i szakdolgozó): 1. melléklet 2.pontja szerinti munkakörökbe 
5. kategória: a tevékenységek körét a Vhr. 1. melléklete tartalmazza: /informatika, ügyvitel: 

humánerőforrás gazdálkodás, irattározás, jogi tevékenység, kontrolling, közbeszerzés, munkaügy, 
pénzügy-számvitel) 

 
Próbaidő: 

 3 hó kötelező, max 4., nem hosszabbítható. 
 Alatta azonnali hatályú indokolás nélküli megszüntetés (nem felmondás?) 
 Nem kell: 

o áthelyezés, 
o meghatározott munkaismételt jogviszony létesítésnél, 
o vagy feladat ellátására szóló határozott idejű szerződésnél 
 orvosigazgató/szakmai intézményvezető helyettes,  
 ápolási igazgató,  
 gazdasági igazgató,  
 a 256/2013. Korm. rend. 1. mell. szerinti ágazatspecifikus munkakörben 

osztályvezetésre adott vezetői megbízás ellátásához, ha van 5 éves költségvetési 
szervnél eltöltött szakmai gyakorlat 

 
Munkavégzés helye: 

 több egészségügyi szolgáltató is lehet, ha a személy tekintetében a munkáltató ugyanaz. 
 

Munkaidő szabályai: 
Mt, Eütev szerint. 

 
 munkaidőkeret: többműszakos, megszakítás nélkül működő eüi szolgáltatónál – max 3 hó a 

naptári negyedévhez igazodóan 
 munkaidő beosztás: 15 nappal korábban és legalább 1 hóra előre írásban 
 egyenlőtlen munkaidő beosztás: csak munkaidőkeret alkalmazása esetén 
 pihenőnap: 6 munkanap után 1 pihenőnap kötelező, 
 havonta 1 x 2 pihenőnap egybefüggően szombatra-vasárnapra jár 
 pihenőidő: hetente legalább 48 óra egybefüggő, 
 a munka befejezése és a köv. munkanap között min. 11 óra pihenőidő (az emiatt kieső időre 

arányos alapbér jár) 
 oktatói és kutatói munkakörnél pótszabadság 
 munkaközi szünet:– min. 20 perc – a munkaidő része 
 rendkívüli munkavégzés: elrendelése írásban, évenként max. 250 óra 

 
Teljes napi munkaidőből 6 órát kell a munkavégzés helyén tölteni: 

 legalább napi 3 órán át sugárártalomnak kitett munkavállalónak, 
 szakrendelést ellátó orvosnak, fogászati alap- és szakellátás orvosának, iskolaorvosnak, 

munkaképesség csökkenést véleményező orvosoknak 
 gondozóban foglalkoztatott orvosnak, 
 gyermekápolói munkakör 
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 gyógytornász, gyógymasszőr, 
 betegek, ápoltak oktatását foglalkoztatását végzők 
A fennmaradó időt a munkáltató által meghatározott helyen képzéssel, adminisztrációs 
tevékenységgel kell tölteni. 

 
 
Összeférhetetlenség: 

 továbbimunkavégzésre irányuló jogviszony – csak az engedélyező szerv előzetes 
engedélyével létesíthet 
kivéve: tudományos, oktató, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá tartozó szellemi, 
nevelőszülői tev. (=gyakorolható tevékenységek) 

 előzetes engedély kell a gyakorolható tevékenységek végzéséhez is, ha a munkavégzés 
időtartama részben azonos (másodállás) 

 az előzetes engedély hiánya azonnali felmondási ok 
 az eü. szolg. székhelyén nem végezhető olyan eü.tev, amire a jogviszony nem terjed ki. 

 
 nem nyújtható eü. szolg.i jogviszonyban eü.i szolgáltatás (kivéve sürgős szükség) u.azon 

személy számára u.azon betegség tekintetében, akinek már más jogviszonyban nyújtott 
Kivétel: Korm. rendeletben adható!!! 

Vezető és pénzügyi köt.vállaló munkakörével összeférhetetlen: 
 hozzátartozóval irányítási, ellenőrzési, elszámolási jogviszonyban 
 munkáltatóéval azonos vagy hasonló tevékenységet is végző, ill. a munkáltatóval rendszeres 

gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban vezető tisztségviselő vagy FB tag 
 

Eü. szolgáltató vezetője: 
 nem folytathat eüi tevékenységet de, a vezetői idő a gyakorlati és kötelező továbbképzésbe 

beszámít. 
 

 Az összeférhetetlenségi okot haladéktalanul írásban be kell jelenteni a munkáltatónak. 
 A munkáltató írásban felszólítja, 30 napon belül szüntesse meg, 
 Ha nem szünteti meg, a 30. napon a tv. erejénél fogva megszűnik. 

 
 
További jogviszony létesítése: 

 további munkavégzésre irányuló jogviszony előzetes engedéllyel létesíthető 
kivéve: tudományos, oktató, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá tartozó szellemi, 
nevelőszülői tev. (=gyakorolható tevékenységek) 

 előzetes engedély kell a gyakorolható tevékenységek végzéséhez is, ha a munkavégzés időtartama 
részben azonos (másodállás) 

 engedélyező szerv: 
o állami eüi szolgáltatónál: 

 járóbeteg szakellátó dolgozója esetében – illetékes városi kórház vezetője, 
 városi kórház dolgozója esetében – irányító megyei intézmény vezetője, 
 megyei, országos kórház dolgozójánál – OKFŐ által kijelölt magasabb vezető 
 megyei feladatokat is ellátó klinikai kp. eü dolgozója - OKFŐáltal kijelölt 

magasabb vezető vagy klinikai kp. elnöke, 
o egyházi jogi személynél dolgozó – egyházi tulajdonos v. fenntartó 
o önkormányzati eüi szolgáltató dolgozója – fenntartó által kijelölt személy. 

 az engedélyt az eüi szolgáltató vezetője kéri meg 
 kérelem tartalma: 

o további jogviszony típusa: 
 munkavégzésre irányuló, 
 gyakorolható tevékenység végzésére irányuló 

o további jogviszony időtartama 
 határozott, 
 határozatlan idejű 

o további jogviszony végzésének helye 
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 az engedélyező szerv  
o figyelembe veszi az Eütev. munkaidőre von. szabályait, 
o 8 napon belül dönt,  
o a döntésről írásban tájékoztatja az eüi szolgáltatót és az érintettet. 

 
NEM KELL az engedélyezőtől előzetes engedély: 

 igazságügyi szakértői és szakkonzulensi tevékenységhez, 
 halottvizsgálati szaktanácsadói tevékenység 
 kamaraiu tisztség végzéséhez 
 szociális intézményi eüi tevékenységhez 
 donor alkalmassági vizsgálat végzéséhez 
 egészségügyben dolgozónak további jogviszony létesítéshez, kivéve: ha másik Eszjtv. hatálya 

alatt álló szolgáltatónál létesíti 
 
 
Egészségügyi szolgálati munkaszerződés megkötése után: írásbeli TÁJÉKOZTATÁS: 

A jogviszony kezdetétől 8 napon belül: 
a. napi munkaidő, 
b. elrendelhető ügyelet, készenlét,  
c. önként vállalt többletmunka szabályai 
d. illetmény, egyéb juttatások, támogatások, 
e. illetménnyel való elszámolás módja, illetményfizetés gyakorisága, időpontja, 
f. a munkakörbe tartozó feladatok, 
g. szabadság mértéke, számítás módja, kiadásának rendje, 
h. munkáltató és munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályai, 
i. munkáltatói jogkör gyakorlója 
j. minőpsítésre vonatkozó szabályok 
k. összeférhetetlenség szabályai 

Az a-c) és e-f) tájékoztatás munkaviszonyra von. szabályra utalással is történhet. 
 
 
Szabadság: 

 Alapszabadság: 
o 1. kategória:    1-5 fiz. fokozat: 20 munkanap 

                          6-10 fiz. fokozat: 21munkanap 
o 2.    kategória: A-D fiz. osztály:20 munkanap + a fiz. fok. szerinti pótszabadság 

                               E-J fiz. osztály: 21 munkanap+ a fiz. fok. szerinti pótszabadság 
o 3. és egyéb: Mt. szerinti szabadság 

 
 Pótszabadság: 

 
1. Fiz. fokozathoz kapcs.pótszabadság: Eütev 2. melléklete szerinti eüi dolgozók /akik nem 

Eszjtv.8.§(3)bek-ben/ a fizetési fokozatnak megfelelő számú, de az 1. fiz. fokozatban nem jár. 
2. Vezetői pótszabadság: 

 magasabb vezető: 10 munkanap 
 vezető: 5 munkanap 

3. Oktatói pótszabadság: 
 Korm. rend.ben megállapított munkakörökhöz kapcs: évi 25 munkanap 

4. Egészségi ártalomnak kitett munkakör pótszabadsága: 
 ionizáló sugárzásnak kitett/ha naponta min. 3 órát tölt, 
 jogszab.-ban meghat. eg.károsító kockázatok közt, ill.  
 rendszeresen kettős eg.károsító kockázat között 

o évi 5 munkanap  
o 5 év után 10 munkanap 

 Általában többféle jogcímen is járhat, kivéve: 
- a fiz. fokozathoz kapcs, ill az oktatói közül a magasabb mértékű, 
- a vezetői és oktatói közül a magasabb mértékű jár, 
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 Fizetés nélküli szabadság jár: 
 házastárs, élettárs külszolgálata esetén, 
 kutatónak, megállapodás alapján 

 
 Szabadság nem halmozódhat, 
 Pénzben nem váltható meg csak a jogviszony megszűnésekor. 
 munkanapban. kiadás időpontját min. 15 nappal korábban közölni kell. 

 
 
Minősítés: (Vhr) 

 írásbeli értékelés 
 a 8.§ (3) bek-be tartozó személyeket (orvosok)legalább évente egyszer, 

o az értékelés alapján az illetmény max. 20 %-kal eltéríthető 
o szabályai: 8.§ (3) bek-be tartozó személyek -Vhr-ben: 
o jogorvoslat: 30 napon belül bíróság előtt megtámadható 

 értékelő vezető végzi /munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy átruházott jogkörben más 
- nem lehet: 

 etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt álló 
 aki a minősítés időtartama alatt 2 hót meghaladóan távol volt, 

- figyelemmel kíséri az érintett évközi teljesítményét, 
- indokolt esetben írásban felszólítja teljesítménye javítására 

 minősítési lap: 2 pl-ban (munkáltatóé és munkavállalóé) 
o 1. kategóriánál: /Vhr. 3. melléklete/ : 5-10 minősítési szempont értékelése 
o vezető besorolásúnál: további 1-4 szempont 
o egyéb érintettek: /Vhr. 4. melléklete/ 

 az értékelő vezető a minősítés alapján javaslattal élhet a munkáltatói jogkör gyakorlója felé 
 többi foglalkoztatott (egészségügyi szakdolgozók, eü-ben dolgozók) minősítése: külön jogszabály 

alapján 
 

 
Illetmény: 
 

1. kategória:                          minimum az ESZJtv. 1. melléklete szerint, max: Vhr, vagy a min. 120 %-a 
eü.szolgáltató vezetője: minimum az ESZJtv. 1. melléklete legmagasabb fiz. fokozatamax: Vhr, vagy a 
min. 120 %-a 

2. rezidens (szakvizsga előtt): 1. mell. 4. fiz. fokozatát nem érheti el. 
3. egyéb vezetők: /Korm. adhat magasabb illetményt! 
4. eüi szakdolgozó: 256/2013.(VII.5.) Korm. rend. szerint + illetménypótlékok! 
5. egészségügyben dolgozó: felek szabad megállapodás a az Mt. szerint a minimálbér, garantált 

bérminimum szabályai figy-be vételével. 
 

Illetménynövekedés: további szakképesítés, szakképzettség után (Vhr. 2. melléklete szerint) ill. 256/2013. 
Korm. rend. 2/D § (9) bek. alapján: 

Feltétele: 
 ha a munkakör ellátásához szükséges és 
 a munkaideje minimum 10 %-ában hasznosítja 

 
Illetmény korlát: 

Ha a dolgozó kezdeményezésére megszűnik a jogviszony és 12 hónapon belül a felek újat létesítenek, 
az új illetménye 1 évig nem haladhatja meg a korábbi megszűnésekor irányadó illetményét, 
függetlenül a heti munkaidőtől. 
Az 1. melléklet sem irányadó (lehet kevesebb!) 
 

 
További díjak: 

 kötelezően elrendelt ügyelet, 
 készenlét, 
 önként vállalt többletmunka/ Vhr. szempontjai alapján felek a munkaszerződésben állapítják meg. 
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 helyettesítés (kivéve: eü-ben dolgozó) 
 kirendelés díjazása 
- állami fenntartású intézményeknél az OKFŐ állapítja meg a feltételeket, mértékét 
- önkormányzati fenntartású intézményeknél: a fenntartó/tulajdonos - / - 

 
Támogatások /visszatérítendők, vissza nem térítendők/feltételeit, mértékét megállapítja: 

 állami intézményeknél OKFŐ 
 önkormányzati intézményeknél fenntartó/tulajdonos 

 
 
Fizetési fokozat megállapítás/eüi szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján. 

Figy-be kell venni: 
 állami, önkormányzati fenntartású munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti 

jogviszonyban eüi. szolg. jogviszonyban, 
 Kjt., Ktv., Kttv., Ktjtv., hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti 

jogviszonyban, ill a két utóbbinál ösztöndíjas fogl.-i jogviszonyban 
 szolgálati jogviszonyban, 
 bíróságnál, ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, 
 hivatásos nevelőszülői 
 állami vezetői, 
 rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, 
 Kit hatálya alá tart. munkáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolg. jv., biztosi 

jv., ösztöndíjas vagy munkaviszonyos, 
 az Eszjtv hatálya alá nem tartozó magyarországi vagy külföldi eüi szolgáltatónál, vagy külföldi 

szakirányú végzettséggel munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött idő. 
 

 3 évente fizetési fokozat váltás a tárgyév első napján 
 a fizetési fokozat váltás munkaszerződés módosításnak minősül, de a munkáltatónak csak 

értesítési kötelezettsége van 
 a fizetési fokozaton belüli illetményre a munkáltató tesz javaslatot a minősítés eredménye 

alapján, 
 ha a dolgozó az ajánlatot nem fogadja el, a munkáltató a munkaszerződést felmondja 

 
 
Szolgálati elismerés: 

Szolgálati elismerés /a Kjt-s jubileumi jutalom/ 
 25 év 2 havi 
 30 év 3 havi 
 40 év 5 havi illetménynek megfelelő összeg. 

 
 
Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás: 
 
KIRENDELÉS: ugyanazon fenntartóhoz tartozó másik eüi szolgáltatóhoz/ha nem munkavégzési hely/ 

 Fenntartó döntése alapján 
 eüi szolgáltató vezetőjének véleménye kikérését követően 
 eüi közfeladat ellátása érdekében (csak egészségügyi dolgozóra von!) 
 határozott időre, max 1 év (Tv) – DE (Vhr): max 44 munkanap. 
 meghosszabbítása max 1 év (Tv) 
 illetmény ugyanaz, ill. csak felfelé módosítható a kirendelés alatt 
 10 munkanappal korábban írásban tájékoztatni kell a dolgozót a kirendelésről, várható 

időtartamáról, a munkavégzés helyéről, illetményről, szállási, utazási kérdésekről. 
 munkavállaló 3 napon belül köteles jelezni, ha a kirendelés a korlátokba ütközik vagy számára 

aránytalan sérelemmel jár. 
Korlát: iskolai végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek feleljen meg. 
Nem lehet: aránytalan sérelemmel nem járhat: 

 várandósság megállapításától gyermek 3 éves koráig 
 nagycsaládos, 
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 gyermeket egyedül nevelőt a gyermek 16 éves koráig 
 hozzátartozó tartós személyes gondozása esetén 
 legalább 50 %-os egészségkárosodott dolgozó 
 szakvizsga előtt fél évvel 
 öregségi nyugdíjra jogosult, ha nem járul hozzá a kirendeléshez 

 
 
Munkaszerződés egyoldalú módosítása a munkáltató által(!): 

 fizetési fokozat váltás  
 minősítés alapján emelés esetén 
5 munkanapon belül kell átadni a munkavállalónak 

 
 
Jogviszony megszüntetése: 

(Mt. 64.§ szerint) 
 közös megegyezés, 
 rendes felmondás, 
 rendkívüli (azonnali hatályú) felmondás 
 próbaidő alatt azonnali hatállyal, 
 +  áthelyezés 

 Eszjtv hatálya alá tartozó eüi szolgáltatók között, 
 Eszjtv. és közszolgálati tisztviselőkről szóló tv. hatálya alá tartozó eüszolg. között, 
 Eszjtv. és honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló tv. hatálya alá tartozó eüszolg. között, 

- folyamatos a jogviszony, 
- három oldalú megállapodás, amelyben rögzítendő: 

• munkakör, 
• munkahely, 
• illetmény,  
• időpont 

- Eszjtv. hatálya alá tartozó intézmények közt a fenntartó is kezdeményezheti rendkívül indokolt 
esetben (más munkaszervezési eszközökkel a feladat nem látható el.) 

 Korlát: iskolai végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek feleljen meg. 
 Nem lehet: aránytalan sérelemmel nem járhat, 

 
Ha a munkavállaló a nők 40 éves szolgálati viszonya alapján megillető öregségi nyugdíjra legkésőbb a  
felmondási idő leteltekor jogosult, és kezdeményezi, a jogviszonyát fel kell mondani. 

 
 
Végkielégítés: 
 

Végkielégítés: 
Az eüi szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján illeti meg a munkavállalót. 
Ilyen: 

 jogutódlás esetén a jogelődnél, 
 munkáltató egészének vagy részének átadása esetén az átadó munkáltatónál 

munkaviszonyban/közalkalmazotti viszonyban töltött idő, 
 kormányzati jogvisz. tartamát, ha annak megszűnését követő 30 napon belül a munkavállaló 

elsőként eüi szolgálati jogviszonyt létesít. 
 
Nem lehet beszámítani a jogosultsági időbe: 

 korábbi eüi szolgálati jogviszonyban töltött idő, 
 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, kivéve: GYES, GYED, vagy 12 éven aluli beteg 

gyermek ápolása, 
 szabadságvesztés, közérdekű munka időtartama 

 
Ha az eüi szolgálati jogvisz-ban álló személy a jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését követően 
30 napon belül újabb eüi szolgálati jogviszonyt létesít: 
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 végkielégítésre jogosultsága esetén 1 havi illeti meg és a korábban részére ezen felül 
végkielégítésként kifizetett összeget vissza kell fizetnie a korábbi munkáltatójának, és 

 a korábbi, végkielégítésre jogosító idejét 3 év jogviszonyban töltött idővel csökkentett 
mértékben kell figyelembe venni.! 

 
Mértéke: jogviszonyban töltött idő alapján 

o 3 év – 1 havi 
o 5 év – 2 havi 
o 8 év - 3 havi 
o 10 év - 4 havi 
o 13 év – 5 havi 
o 16 év – 6 havi 
o 20 év – 8 havi távolléti díjnak megfelelő összeg. 

 + 4 havi – öregségi nyugdíj előtt 5 éven belül, kivéve, ha már részsült emelt összegűben 
 2 x –es végkielégítés – munkavállalói azonnali hatályú felmondás eseté 

 
Vezetők: 
Magasabb vezetői (intézményvezető, helyettes, és meghat. jelentőségű munkakör) és vezetői megbízásra 
irányuló eüi szolgálati munkaszerződés: 

 a vezetői megbízás a munkáltató részéről egyoldalúan visszavonható, 
 a munkavállaló az előző munkakörében foglalkoztatható tovább, vagy számára másik munkakört kell 

felajánlani, 
 hanem járul hozzá vagy fogadja el, a jogviszonya megszűnik, végkielégítés illeti meg. 
 eü. szolg. vezetője gyógyító-megelőző tevékenységet nem folytathat, de tudományos, oktatói, szerződi 

jogi tevékenységet igen. 
 

Eüi szolg. vezetőjének (1. fogl-i kategória) illetménye:  
minimum 1. mell. legmagasabb fiz. fokozatához tartozó összeg, maximum: Vhr. vagy a minimum 120%-a. 
 
+ Vezetői juttatás: 

 állami fenntartású 
a. országos és megyei fekvőbeteg-ellátó eüi szolgáltató vezetőjét, 
b. irányító megyei intézményi feladatokat ellátó klinikai kp. vezetője, 
c. városifekvőbeteg-ellátó eüi szolgáltató vezetőjét 
d. járóbeteg-szakkellátást nyújtó eü. szolg. vezetőjét 
e. eü.szolgáltató orvosigazgatóját, ápolási- és gazdasági igazgatóját, valamint 
f. eü.i szolgáltató önálló szervezeti egysége vagy elkülönült szervezeti egysége vezetőjét illeti. 

 felső határa OKFŐ állapítja meg. 
 mértékét      az a-b.) eüi szolgáltatóknál az OKFŐ, 

                                         a c-f) vezetőknél az irányító megyei intézmény főigazgatója állapítja meg. 
 önkormányzati fenntartású e.üi intézmény vezetőinél a mértéket a fenntartó/tulajdonos állapítja 

meg. 
 
 
Eüi szolgálati jogviszonyban állók nyilvántartása: 

 munkáltató alapnyilvántartást vezet, 
 ebből közérdekből nyilvános: 

o munkáltató megnevezése, 
o eszj-ban álló neve, besorolása 

 adatai 10 évig kezelendők 
 
 
Önkormányzati eüi szolgáltatóknál a fenntartó feladatai: 
 

1. a vezetői juttatások mértékének megállapítása, 
2. további jogviszony létesítését engedélyező szerv (személy) kijelölése, 
3. az OKFŐ javaslatának figyelembe vételével megállapítja a 

- kötelezően elrendelt ügyelet, 
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- készenlét, 
- önként vállalt többletmunka (munkarendi feladatok, ügyelet, készenlét) díjazását, feltételeit, 

4. megállapítja a visszatérítendő/ vissza nem térítendő támogatások feltételeit, mértékét. 
Munkaügyi kapcsolatok: 

 ESZÉF /Egészségügyi Szolgálati Érdekegyeztető Fórum 
o Kormány, 
o országos ágazati érdekképviseleti szervezetek, 
o eüi szolgi jogvisz-ban állók országos érdekképviseleti szervei 

tárgyalócsoportja 
- élet, munkakörülmények, foglalkoztatási feltételek megtárgyalása 
- véleményez a munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás kérdéseiben 

 KSZ nem köthető, a meglévők 2021. 01. 01. napján hatályukat vesztik. 
 

 
 
529/2020. (XI.28.) Korm. rendelet (Vhr-hez kapcsolódó módosítások) 

 
Mód: 256/2013. Korm. rend: 

 2/A.§: illetmény szabályai: 
o eüi szolg. jogviszonyban álló szakdolgozó és egészségügyben dolgozó  
o eüi szolg. jogviszonyban nem álló  

 orvos, 
 gyógyszerész, 
 egyéb nem eüi egyetemi végzettségű és nem eüi egyetemi végzettségű és eüi ff. 

szakirányú szakképesítésű eü dolg. 
 eüi szakdolgozó és eü-ben dolgozó 
 egyéb nem eüi főiskolai végzettségű eü dolg 

 2/D §: eüi szakdolgozói pótlékok 
o alapja: 20.000.-Ft 
o mértéke: 150-120-100-36 % 

 120 %: röntgen asszisztens 
 36 % asszisztensi, szakasszisztensi pótlék 

címpótlék 
idegennyelvtudási pótlék 
illetménynövekedés – további szakképesítés esetén 

 3 – 4 §: munkáltatói támogatás- alapbérre, béremelésre 
 1 melléklet: eü szakdolgozók munkakörének fiz. osztályba sorolása 

 
 
 
530/2020. (XI.28.) Korm. rendelet az eüi és eü-ben dolgozók jogviszonyával kapcs. egyes 

kérdésekről 
 
 Eszjtv Átmeneti rendelkezéseit módosítja (veszélyhelyzet alatt lehet!) 

a. érintett jogviszonya 2020. 03. 01. napjával alakul át eüi szolg.i jogviszonnyá 
b. az átalakulásig a Kjt. ill. Mt. szabályai alkalmazandók 
c. az érintettet a jogviszony átalakulásáról és az eüi szolg.i munkaszerződés tervezett 

tartalmáról az OKFŐ által előírtak szerint írásban tájékoztatni kell 
d. az eüi szolgi munkaszerződés 2021. 02. 28. napjáig kell megkötni és 03. 01-től 

alkalmazni, 
e. ha a munkaszerződés 2021. 02. 28. napjáig nem kerül megkötésre – a jogviszonya 

2021. 03. 01. napján megszűnik, végkielégítésére 
 közalkalmazott az Eszjtv. 19.§ (4) bek szerint /csökkentett mérték, 1-3 hó/ 

 20 év szolgálati idő alatt 1 hónap, 
  30 évig 2 hónap, 
 30 év felett 3 hónap munkabér. 

 munkavállaló a szerződése, ill. az Mt szerint tarthat igényt 
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f. az 1. kategóriába tartozó, munkaviszonyban és közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatott érintettek 2021. 01. 01. napjától az Eszjtv. 1. melléklete szerinti 
illetményre és illetménypótlékra jogosultak, ha az több, mint a 2020. 12. 31-i bére 

g. a 2021. 02. 28-án meglévő szabadság 2023. 12. 31-ig kivehető 
h. ha valamely beteg kezelése már folyik több jogviszonyban, az még ellátható. 
i. az engedélyeztetési kérelmeket az eüi szolgi jogviszony létrejöttétől számított 60 

napon belül kell benyújtani 
j. a jogszabály hatálya alá helyezés Eszjtv-ben írt szabályait a munkáltató nem alkalmazhatja 
k. 2012. 03. 01. napjától nem alkalmazhatók az Eütev ügyeletre, készenlétre, önként 

vállalt többletmunkára, bérpótlékra vonatkozó rendelkezési az 1. kategóriába 
tartozókra 

 
 a veszélyhelyzet ideje alatt  

 
o az Eszjtv hatálya alá tartozó eüi szolgáltatónál foglalkoztatott eüi és eü-ben dolgozó 

nem szüntetheti meg a jogviszonyát /kivéve rendkívüli megszüntetés/ 
o állami fenntartású eüi szolgáltatónál a vezetői mb. egyoldalúan visszavonható, az érintettet 

korábbi munkakörében kell továbbfoglalkoztatni, 
 ha az érintett nem járul hozzá a továbbfogl-hoz: jogviszonya megszűnik 

o állami fenntartású eüi szolgáltatónál a vezető kinevezése/ mb.-sa pályázat nélkül 
bonyolítható 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tv:- Btk módosítása: 
 

1. Hálapénz kriminalizálása (Btk.290.§ (6) bek.: „jogtalan előny adása vagy ígérése és elfogadása „ 1 
évig terjedő szabadságvesztés. 
De! minimálbér havi összegének 5 %-a mértékű ajándéktárgy 1 x adható (Eütv.138/A.§) 
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II. 
A JOGSZABÁLYOK TÜKRÉBEN HOGYAN ALAKUL 

AZ EGYES FOGLALKOZTATOTTI KATEGÓRIÁK HELYZETE 
2021. január 1-től és 2021. 03. 01-től 

 
 
ESZJtvszerinti Foglalkoztatotti kategóriákaz Intézményben: 

1. Tv.8.§ (3) bek. 
orvos,szakorvos 
a Kormány rendeletében meghat. munkakörbenfoglalkoztatott 

egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel 
nem eü.i egyetemi végzettséggel + eü ff. szakirányú szakképesítéssel rendelkezők 

IDE: sorolja eüi szolgáltató vezetőjét! 
2. Tv.8.§ (4) bek. 

rezidens 

3. Tv.8.§ (5) bek. 
egyéb vezetők (Vhr. szerint) 

4. Tv.8.§ (6) bek. 
eü. szakdolgozó 

5. Tv.8.§ (7) bek. 
egészségügyben dolgozó 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1/ VEZETŐK 
 
Magasabb vezetői (intézményvezető, helyettes, és meghat. jelentőségű munkakör) és vezetői megbízásra 
irányuló eüi szolgálati munkaszerződést különböztetnek meg a jogszabályok. 

 
Az eüi szolgáltató vezetőjét a Tv. az 1. foglalkoztatotti kategóriába helyezi (8.§(3)bek), illetményét  minimum a 
Tv. 1. mellékletének (orvosi bértábla) legmagasabb fiz. fokozatához tartozó összegben határozza meg, 
maximuma a minimum összegnek a 120%-a. 
 
Az eüi szolgáltató vezetőjének illetményére támogatás csak az esetben igényelhető, ha az illető az Eütev. 
szerinti ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozik, vagyis egészségügyi dolgozó. A Tv. ugyanakkor 
összeférhetetlenségmiatt kizárja, hogy az eüi szolgáltató vezetője a vezetői feladatok ellátása mellett 
egészségügyi tevékenységet végezzen. 
 
Az eüi szolgáltató vezetőjét illetményén felüla fenntartó/tulajdonos által megállapított mértékű vezetői 
juttatásilleti meg. 
 
Az orvosszakmai-vezető és a vezető asszisztens a besorolási illetményükön kívül szintén a 
fenntartó/tulajdonos által megállapított mértékű vezetői juttatásra jogosultak. 
 
 
 

2. ORVOSOK 
 
A/ Egészségügyi szolgálati jogviszonyban 

 

Az eüi szolgálati munkaszerződést 2021. 02. 28-ig kell megkötni, 2021. 03. 01. napjától hatályosan, akkor 
alakul át a jogviszony. /Hamarabb nem alkalmazható, aki viszont addig nem köti meg a szerződést, a 
jogviszonya 2021. 03. 01. napjával a jogszabály erejénél fogvamegszűnik./ 
 



EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONY 
4. napirend 1. sz. melléklet 

 13 

A 2021. 01. 01. napján munkaviszonyban állók függetlenül attól, hogy a jogviszonyuk még nem alakult át, már 
2021. 01. 01. napjától jogosultak a Tv. 1. melléklete szerinti illetményre /ami az eüi szolgálati jogviszony 
alapján megilleti majd őket/, amennyiben magasabb, mint a 2020. 12. 31-i munkabérük. 
 
2021. 03. 01-től az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az őt foglalkoztató egészségügyi 
szolgáltató székhelyén vagy telephelyén nem végezhet olyan egészségügyi tevékenységet, amire az 
egészségügyi szolgálati jogviszonya nem terjed ki.További munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is (egyes 
más jogviszonynál is alkalmazott kivételekkel, mint például a tudományos, oktatói munka) csak a Kormány 
által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet. Engedély akkor is kell, ha ugyan a tevékenység 
gyakorolható, de a munkavégzés időtartama részben azonos az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 
személy munkaidejével, és ezt a tevékenységet nem másik a javaslat hatálya alá tartozó egészségügyi 
szolgáltatónál végzi. Az engedély kérelmeket 2021. 03. 01. napját követően 60 napon belül kell benyújtani. 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében nem látható el olyan beteg, akinek az orvos más (nem 
az egészségügyi szolgálati) jogviszonyában már ugyanazon betegség tekintetében egészségügyi 
szolgáltatást nyújtott, tehát főszabály szerint egy orvos ugyanazon beteget magán- és állami ellátás keretein 
belül „váltva” már nem láthat el. Ezen szabály alól az indokolás szerint majd a komplex területek kapcsán 
külön kormányrendelet teremthet kivételt (példaként említik a sürgősségi ellátást és a szülész-nőgyógyászati 
ellátást). 

Az illetmény tekintetében: 

Az érintetteket csak fizetési fokozatba kell sorolni (fizetési osztályba nem, tehát a Tv. nem differenciál 
esetleges tudományos fokozat alapján), a Tv. 1. mellékletében megállapított fizetési fokozatoknak 
megfelelően, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján. 

A fizetési fokozat váltáshoz kapcsolódó várakozási idő meghatározása tekintetében - amelyhez az 
illetményemelkedés is kapcsolódik - ellentmondó a szabályozás. 

 a Tv. értelmében: (8.§(10) bek.):  
Az eüi szolgálati jogviszonyban álló a jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel 
magasabb fizetési fokozatba lép, a tárgyév első napjával kell átsorolni, és a várakozási idő újra 
kezdődik. 
 

 a Tv. 1. mellékletében 
rögzített fizetési fokozatok nem 3 évente követik egymást, hanem: 2, 3, majd 5 évente! 
 

 a Vhr: (25.§(1) bek.) : 
A várakozási időt az Eszjtv. 1. melléklete szerint definiálja, azt mondja, hogy az eüi szolgálati 
jogviszonyban álló személyt az „Eszjtv. 1. melléklete szerinti várakozási idő elteltét követően, 
a tárgyév első napjával kell a magasabb fizetési fokozatba sorolni”. 
 

A Tv-ben rejlő ellentmondást tehát a Végrehajtási rendelet próbálja feloldani, a törvény szellemének 
megfelelően. A Törvényt azonban a végrehajtási rendelet nem módosíthatja. Így egyelőre ez a kérdés 
bizonytalan. 
 

 
B/ Nyugdíjasként eüi szolgálati jogviszonyban: 

 

Az új jogszabályok nem tartalmaznak külön rendelkezést a nyugdíjasok foglalkoztatására. 
 
Ugyanakkor 2013-tólaközszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló1700/2012. (XII. 29.) Korm. 
határozatrendelkezéseinek szelleméből kiindulva – amely alapján a közszférában az öregségi nyugdíjasok 
foglalkoztatását le akarták építeni - a közalkalmazotti és a kormányzati szolgálati jogviszonyban (azaz a 
közszférában) foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkörébenszintén korlátozó – és ugyanakkor részben 
megengedő - bonyolult szabályozást vezettek be. 
/lásd: Eütev 16/A-16/D §-ai, és aközszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi 

dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló124/2013.(IV.26.) Korm. rendelet/ 
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A szabályozás értelmében: 

 nyugdíjas csak a Kormány engedélyével, ha azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy 
alaptevékenysége indokolja, akkor foglalkoztatható, 

 a jogviszony fennállása alatt a nyugdíj folyósítása szünetel, viszont: 
 bevezették a nyugdíj összegével megegyező nettó összegű jövedelemkiegészítés (JKR) lehetőségét. 

Lényegében: a nyugdíj szünetelése alatt a nyugdíj összegével megegyező nettó összegű plusz 
jövedelmet kaphat az egészségügyi dolgozó.  

 a jövedelemkiegészítésre a munkáltató támogatást kap. 
 

Ez a szabályozás – engedélyeztetés, kérelmezés, támogatásigénylés, elszámolás, ellenőrzés, stb. –tekintettel 
arra, hogy a végeredmény ugyanaz, szükségtelenül bonyolult. 
 
A veszélyhelyzet idejérea 1103/2020. (III. 14.) Korm. határozattal (a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai 

elvekről szóló egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztéséről) felmentést adtak az alkalmazása alól. 
 
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő 

érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló124/2013.(IV.26.) Korm. rendelet 2020. november 28-ai 
módosításával ugyanakkor– a szabályozás alapját képező Eütev tv. módosítása nélkül (!)kiterjesztették a 
jövedelemkiegészítés rendszerétaz egészségügyi miniszter, a honvédelemért és rendvédelemért felelős 
miniszter irányítása alá tartozó eüi szolgáltatóval egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 
személyekre is.   
 
Vagyis a hatályos szabályozásszerint egyelőre változatlanul csak aközalkalmazotti és kormányzati szolgálati 
jogviszonyban foglalkoztatottegészségügyi dolgozókra vonatkozik a nyugdíjasok foglalkoztatásának fenti 
korlátozó szabályozása (miután törvény kormányrendelettel nem írható felül) de várható, hogy kiterjesztik a 
szabályozást az Eszjtv. hatálya alá tartozó munkáltatóknál egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
foglalkoztatott egészségügyi dolgozókra is. 
 
 

B/ Személyes közreműködők 

 

A Tv. önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenység végzése körében 
személyes közreműködő foglalkoztatását nem teszi lehetővé, csak kivételesen, a Vhr-ben meghatározott 
esetben. A Vhr. értelmében a közreműködő igénybevételét ellátási érdekből, az országos kórház-főigazgató 
engedélyezheti az egészségügyi szolgáltató számára. Ezt a jogszabály rendelkezést 2021. 03. 01. napjától kell 
alkalmazni. 
 
Az engedélyeztetési eljárás tehát 2021. március 1-től lesz kötelező –az átmeneti szabályok értelmében 
(530/2020.(XI.28.) Korm. rendelet 1.§ (10) bek.)pedig az engedélyeket 2021. 03. 01. napját követő 60 napon 
belül kell előterjeszteni. 
 
Miután a Tv. átmeneti szabályainak módosítása (530/2020.(XI.28.) Korm.rend.1.§ (12)bek) rögzíti, hogy a Tv. 
rendelkezései 2021. 03. 01. napjáig nem alkalmazhatók, a szabályozás értelmében a személyes 
közreműködő foglalkoztatására a 2020. 03. 01-ig jogszerű lehetőségvan. Azt követően csak OKFŐ-i 
engedéllyel. 
 
A személyes közreműködő igénybe vételének engedélyezése esetén várhatóan az eddigi rendben, 
közreműködői szerződés keretében tudjuk igénybe venni a közreműködő szolgáltatásait. 
 
 
 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK 
 
A/ Egészségügyi szolgálati jogviszonyban 

 

A munkaviszony keretében foglalkoztatott szakdolgozók munkaviszonya 2021. 03. 01. napjával egészségügyi 
szolgálati munkaviszonnyá alakul át. Ehhez azonban az ő esetükben is meg kell kötni 2021. 02. 28. napjáig az 
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új munkaszerződést. Aki nem köti meg, annak a jogviszonya megszűnik, és a jogviszonya időtartamától 
függően az Mt. szabályai szerint végkielégítésre lesz jogosult. 
2021. 01. 01. napjától a jogviszony létrejöttéig a jelenlegi munkaviszonyuk él, annak alapján kapnak bért és 
egyéb juttatásokat. 
 
Az egészségügyi szakdolgozóknál a fizetési osztályba sorolásnak a szabályait az 529/2020. (XI.28.) Korm. 
rendelet 1 melléklete állapítja meg, ezért az ő esetükben a jelenlegi – a Kjt. szabályai alapján történt – 
besorolást felül kell vizsgálni, szükség esetén korrigálni. A fizetési fokozatukat úgyszintén, a Tv. és a Vhr. 
egészségügyi jogviszonyban töltött idő számításának új szabályai alapján. 
 
Az illetmény az ő esetükben nem változik, megállapításának szabályait változatlanul a 256/2013.(VII.5.) 
Korm. rendelet. melléklete rögzíti. Ugyanakkor az új jogviszonyban adott esetben a munkakörben hasznosított 
további szakképesítés után illetménynövekedésre, továbbá illetménypótlékra (256/2013.(VII.5.) Korm. rend. 
új 2/D §-a) lehetnek jogosultak.  
 
Miután az Eszjtv. hatálya alá tartozó munkáltatónál egészségügyi tevékenységet kizárólag egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban, közreműködőként vagy önkéntes segítőként lehet végezni – ill. majdani külön 
engedéllyel személyes közreműködőként -, a szabadfoglalkozású jogviszonyok 2020. 03. 01. napjával 
megszűnnek. A továbbiakban pedig szabadfoglalkozású jogviszony nem létesíthető. 
 

 

 
4. EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK 

 

A munkaköri csoport szabályozása hézagos, illetőleg nincs a kisebb járóbeteg szakellátók lehetőségeire 
szabva. 
 
A Tv. kimondja, hogy az egészségügyi szolgáltató működőképességének, ill. az egészségügyi szolgáltatások 
üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet(=egészségügyben dolgozók definíciója)kizárólag 
egészségügyi szolgálati munkaviszonyban lehet végezni. További jogviszony itt kizárólag az önkéntes 
segítő lehet. 
 
A Vhr. 2. melléklete tételesen felsorolja, milyen tevékenységek tartozhatnakebbe a körbe: 

 informatika, 
 ügyvitel (humánerőforrás-gazdálkodás, irattározás, jogi tevékenység, kontrolling, közbeszerzés, 

munkaügy, pénzügy-számvitel) 
 

A szabályozásból tehát következik, hogy: 
1. kizárólag egészségügyi szolgálati munkaviszonyban lehet a felsorolt tevékenységeket ellátni – jelenleg 

több külsős megbízottként látja el az egyes tevékenységeket, 
2. ami kimaradt a felsorolt tevékenységekből (pl. takarító, karbantartó, gondnok, portás, stb.), azokra 

eüi szolgálati jogviszonyt nem lehet létesíteni, erre ugyanis a jogszabály nem ad felhatalmazást. A 
jogszabály szellemébenugyanakkor más jogviszony sem létesíthető az adott feladatok ellátására.   

 
Lehetséges olyan értelmezés, hogy a Vhr-ben tételesen fel nem sorolt tevékenységekre köthető 
munkaszerződés, vagy külső szervezettel megbízási szerződés, ez azonban a jogszabályból jelenleg nem 
vezethető le. 
 
Az egészségügyben dolgozók bére a munkáltató és a munkavállaló alkuja eredménye lesz az Mt. alapján, 
egyetlen korlátja a minimálbér illetőleg garantált bérminimum jogszabályi kötöttsége. Bár a Tv. a fizetési 
fokozat megállapítása és 3 évenkénti fizetési fokozat váltás szabályainak hatálya alól nem veszi ki az 
egészségügyben dolgozókat, a bérük megállapításának szabályai, illetőleg a törvény és végrehajtási 
rendeletének szelleméből az következik, hogy a fizetési osztályba sorolás és a 3 évenkénti illetményemelés 
kizárólag az egészségügyi tevékenységet végzőkre vonatkozik. Igaz, az egészségügyben dolgozók minősítésére 
ugyanúgy sor kerül.  
 
 
Miskolc, 2020. december 10. 
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dr. Dobra Zita 
ü g y v é d  
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ESZJtv. –ről röviden 

4. napirendi ponthoz 
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Egészségügy rendszere (egyszerűsítve) 

 

Múlt: 

 

Ágazatirányítás szereplői, tulajdonosi jogokat gyakorlói szerepek, fenntartói szerepek:  

EMMI, Egészségügyért felelős államtitkárság, ÁEEK 

Országos Intézetek, Egyetemek 

Megyei, Városi Kórházak 

 

Ágazatirányítás szereplői, tulajdonosi jogokat gyakorlói szerepek, fenntartói szerepek:  

EMMI,Egészségügyért felelős államtitkárság, ÁEEK, Önkormányzatok 

Szakrendelők, Alapellátás  
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Jelen (veszélyhelyzet): 

Ágazatirányítás szereplői, tulajdonosi jogokat gyakorlói szerepek, fenntartói szerepek:  

BM 

 

OKFŐ 

(Országos Kórházfőparancsnok, Kórházparancsnokok- egészségügyi készlet állagmegóvás) 

 

 

Ágazatirányítás szereplői, tulajdonosi jogokat gyakorlói szerepek, fenntartói szerepek:  

+Önkormányzatok     
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Jövő?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ágazatirányítás szereplői, tulajdonosi jogokat gyakorlói szerepek, fenntartói szerepek:  

BM? 

 

OKFŐ 

(Országos Kórházfőparancsnok, Kórházparancsnokok- egészségügyi készlet állagmegóvás)? 

 

 

 

Ágazatirányítás szereplői, tulajdonosi jogokat gyakorlói szerepek, fenntartói szerepek:  ? 

+Önkormányzatok?    

? 
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Gyakorlati megközelítésben az  ESZJtv. 

2021. 01.01-től , 

- Orvosok emelt bér kapnak (ha munkavállaló), a személyes közreműködők nem.  

- Az orvos bérre jár támogatás, a vállalkozói díjra nem.  

- Intézményvezető bértábla legmagasabb foka szerinti bért kapja legalább 

(bértámogatás?!) 

- Szakdolgozó, egészségügyben dolgozó bére marad az Mt. hatálya alatt. 

- Hálapénz „kriminalizálása” minden eü. szolg. –nál foglalkoztatottra vonatkozik. 

2021.03.01.-től hatályos rendelkezések végrehajtásának előkészítése: 

Önkormányzati eü-i szolgáltatóknál a fenntartó/tulajdonos feladatai: 
1. a vezetői juttatások mértékének megállapítása (illetményen felül) 
2. további jogviszony létesítését engedélyező szerv (személy) kijelölése, 
3. az OKFŐ javaslatának figyelembe vételével a 

- kötelezően elrendelt ügyelet (max. heti 8 óra) 
- készenlét, 
- önként vállalt többletmunka (munkarendi feladatok, ügyelet, készenlét)  

/ a díjazásra az Eütev. nem alkalmazható!/ 
- helyettesítési díj, 
- kirendelés díjazásának, feltételeinek megállapítása. 

4. megállapítja a visszatérítendő/ vissza nem térítendő támogatások feltételeit, 
mértékét. 

/a Tv. felhatalmazása alapján Korm. rendelet állapítja meg a munkáltató által 
biztosítható visszatérítendő ill. vissza nem térítendő juttatások körét, 
mértékét, feltételeit, az elbírálás, elszámolás rendjét valamint a visszatérítés 
szabályait./ 

 
Egészségügyi szolgáltató vezetőjének a feladatai: 

1. foglalkoztatottak tájékoztatása, munkaügyi nyilvántartáshoz adatok begyűjtése, 
besorolások elvégzése, egyenkénti tárgyalások lebonyolítása, egyes jogviszonyok 
átalakításának lebonyolítása 

2. munkaügyi nyilvántartási rendszer, bérszámfejtési rendszer átalakítása 
3. személyes közreműködői engedélyek megkérése az OKFŐ-től (amit ellátási 

érdekből ad ki) 
4. többes foglalkoztatási jogviszonyok engedély kérése a fenntartó által kijelölt 

személytől 
5. Új típusú intézményi működési modell kialakítása 
6. Belső működési rend, szabályzatok módosítása 
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Foglalkoztatottak szemszögéből 2021. 03.01-től:  

 
Személyes közreműködő (szakorvosok, egyes esetekben asszisztensek): 

A) 
- Minden egészségügyi szolgáltatónál engedélyezteti a jogviszonyait, akivel 

szerződésben áll.  
- OKFŐ-től meg kell kapnia az engedélyt a személyes közreműködői jogviszony 

folytatásához.   
- KATA? 

vagyB) 
- Átalakul a jogviszonya ESZJ-á (részmunkaidős) 

vagyC) 
- Megszűnik a jogviszonya. 
 

Szakdolgozó (pl: szakasszisztensek, asszisztensek, betegirányítók, diplomás eü. dolgozók, 

masszőrök): 

- Dönt 2021. február 28-áig, hogy aláírja –e az új szerződését.  

- Alapbére változatlan, pótlékok rendszere újként épül be. (a támogatást még 
nem látjuk hozzárendelve) 
 

Egészségügyben foglalkoztatottak (titkársági dolgozók, EFI(?) munkatársai, EFOP pályázat 

munkatársai(?), takarítók, gondnok  ): 

- Dönt 2021. február 28-áig, hogy aláírja –e az új szerződését.  

- Bér Mt. szerint, változatlanul. 
- Jelenleg nem tudjuk a rendszerbe besorolni a takarítókat, gondnokot (nem 

tudjuk a jogalkotó szándékát) 
 

Egyéb jogviszonyok (informatikus, könyvelő, jogász, infekciókontrollért felelős, 

munkavédelmi szakértő, tűzvédelmi szakértő megbízási, vállalkozási szerződései, alkalmai 

munkavállalói szerződések egyes szakdolgozói helyettesítési feladatokra): 

- a pillanatnyi ismereteink szerint ezek a jogviszonyok 2021. 03.01-től nem 
tarthatók fenn ebben a formában (megbízási, váll. szerződés, alkalmi mv.-i), 
egészségügyi szolgálati jogviszonnyá kell alakítani.  
 

Nyugdíjasok:  

- Dönt 2021. február 28-áig, hogy aláírja –e az új szerződését.  

- a munkavállaló nyugdíját szüneteltetik. Munkáltató engedélyt kér a 

Kormánytól a foglalkoztatásához, és jövedelem-kiegészítést igényel a kieső 

nyugdíj összegére.  
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5. napirendi pont 
 

 
Előterjesztés 

a Közgyűlés részére írásbeli döntéshozatalra 
 
Tárgy: Visszafizetendő támogatási kérelem 
Előterjesztő: Kiss Ilona vezérigazgató 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai a 100 %-ban 
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokra is vonatkozik. A tv. szerint a Kormány 
hozzájárulása nélkül csak a naptári éven belül lejáró futamidejű ügyletek megkötése lehetséges.  

A fentiek alapján 2020. december 31-éig a folyószámla hitel állomány összegét vissza kell fizetni. A 
hitelállomány év végi összege most még nem tervezhető. Az EFI támogatásnak megfelelő költségeket 
pénzügyileg teljesíteni kell december 31-ig. Továbbá az EFOP-1-8.20.-17-2017-00025 kódszámú 
projektet jelenleg saját forrásból kell finanszírozni a támogatás megérkezéséig.  

Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy Kormány hozzájárulást kérve ez a helyzet áthidalható -e, 
megállapítottuk, hogy jelen esetben nem kaphatunk hozzájárulást. 

Tekintettel a fent leírtakra, javaslom, hogy a Közgyűlés engedélyezze, hogy a többségi tulajdonos 
önkormányzat felé forduljunk kérelemmel, hogy a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére 15 millió forint 
összeghatárig visszatérítendő támogatást biztosítson. A támogatásra néhány napra van szüksége 
(2020. december 23. – 2021. január 15. között) a Zrt-nek, remélhetőleg a folyószámla hitel 
szerződésünk januártól ismét megkötésre kerül a 6. napirendi pontnál javasoltak szerint. 

 
Kérem, a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
Polgár, 2020. november 27.  
 
      Tisztelettel: 
           Kiss Ilona 
         vezérigazgató.   
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HATÁROZAT TERVEZET (5. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozattervezetről 

1. A Közgyűlés felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy Polgár Város Önkormányzatával maximum 
15 millió Forint összeghatárig visszatérítendő támogatási kérelmet nyújtson be, illetve 
szerződést kössön. A támogatás kiutalásának napja 2020. december 23., visszafizetésének 
legkésőbbi napja 2021. január 15.  

  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 
dokumentumot. 

Részvényes 
neve 

Tulajdoni 
hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 
dátuma 

Részvényes 
aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 
a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 

elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek, 

 

Polgár, 2020....................................... 

 
Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 

 
 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 



1 

 

 

P É T E G I S Z  P O L G Á R  É S  T É R S É G E  E G É S Z S É G Ü G Y I  
K Ö Z P O N T  N O N P R O F I T  Z Á R T K Ö R Ű E N  M Ű K Ö D Ő  

R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G  
4 0 9 0  P O L G Á R ,  H ő s ö k  ú t j a  1 .  

Cégjegyzékszám: 09-10-000449  
Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu 

http://www.petegisz.hu 

 

6. napirendi pont 
  

Előterjesztés 

a Közgyűlés részére írásbeli döntéshozatalra 

  

Tárgy: Visszafizetendő támogatási kérelem 
Előterjesztő: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működéséhez 2020. évben 30 millió Ft folyószámla hitelre volt szükség. 
2021. évben is szükséges a hitelkeret biztosítása, legfőképpen az Egészségfejlesztési Iroda 
támogatásának bizonytalan időpontban történő megérkezésére tekintettel, melynek összege 25.200 
e Ft. A likviditási hullámokat is figyelembe véve, javaslom a 30 millió Ft folyószámla hitel keretet 
változatlanul megtartani.  
 
A Szakrendelő épülete lenne a továbbiakban is fedezetként megjelölve, jelzálogjog bejegyzéssel.  
 
Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival 
kiegészíteni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék. 
 
Polgár, 2020. december 7. 
 
 
       Tisztelettel:  
          Kiss Ilona Andrea 
          vezérigazgató 
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HATÁROZAT TERVEZET (6. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozattervezetről 

1. A Közgyűlés felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működésének 
finanszírozására 30 millió forint folyószámla hitel keret szerződést kössön a számlavezető 
banknál 2021. január 1.- 2021. december 31. közötti időszakra.  

2. A folyószámla hitel szerződéshez szükséges ingatlan fedezetet a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 4090 
Polgár, Hősök útja 1. 626/2. hrsz. számú ingatlan keret jelzálogjog bejegyzéssel biztosítja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 

dokumentumot. 

Részvényes 

neve 

Tulajdoni 

hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 

dátuma 

Részvényes 

aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 

a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 
elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek, 

 

Polgár, 2020....................................... 

 

Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 

 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 
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7. napirendi pont 

Előterjesztés 
a Közgyűlés részére írásbeli döntéshozatalra 

 
Tárgy: (Egyebek) Beszámoló a „szakmai terv” végrehajtásáról 
Előterjesztő: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Közgyűlés 3/2020. (I.14.) Kgy. határozatávaljavasolta jóváhagyni a fenntartó önkormányzatok 
Képviselő-testületeinek  a Szakmai tervről szóló határozatot. A43/1999.(III.3.) 
Kormányrendelet76/X.§. –a szerint rendelkezésre álló forrás 16.608.193 Ft.A fenntartók az egyszeri 
támogatás összegéből a gépekre fordítható összeget maximum 7.000.000 Ft-ban, az épület 
állagmegóvására fordítható összeg minimumát 9.608.193 Ft-ban állapította meg.  

A határozatok szerint a Szakmai terv végrehajtásának határideje: 2020. december 31.  

Az 1. sz. mellékletben került bemutatásra az összeg felhasználása.  

A járvány következtében felmerülő többletfeladataink lehetséges költségét, –mind szervezeti, mind 
infrastrukturális átalakítások lehetséges költségét az elmúlt időszakban nehéz, szinte lehetetlen volt 
felmérni, így a „szakmai tervre” rendelkezésre álló forrásra tartalékként tekintettünk. A szükséges és 
elkerülhetetlen tételek tekintetében kezdtük meg a keretösszeg felhasználását.  
 
Két tétel maradt hátra. 

A szünetmentes tápegységek megrendelése megtörtént, ez évi szállítást illetve szerelést vállalt az 
eladó.  

Az épület felújítására rendelkezésre álló összeg 8.233 e Ft. Tartalmában a vízelvezető rendszer 
javítása, karbantartása, bádogozott felületek javítás, külső homlokzat javítása, nyílászárók, 
faszerkezetek (legalább külső) festése, javítása.  
A munkálatok szinte mindegyike külső munka, melyeket csak meghatározott időjárási viszonyok 
között lehet megvalósítani. Sajnos ez évben erre már nincs lehetőség, javaslom a határozat 
végrehajtási idejét 2021. december 31-re módosítsa a Közgyűlés, illetve a fenntartó önkormányzatok.  
 
Kérem, a Tisztelt Közgyűlésta határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
Polgár, 2020. december 7.   
        Tisztelettel:  
          Kiss Ilona Andrea 
          vezérigazgató 
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HATÁROZAT TERVEZET (7. napirendhez) 

közgyűlésen kívül meghozandó határozattervezetről 

1. A Közgyűlés a „Szakmai terv” napirendi kérdés tárgyában hozott 3/2020. (I.14.) sz. Kgy. 
határozat végrehajtásának határidejét 2021. december 31-ére módosítja,egyben felkéri a 
részvényeseket, hogy a településüköne tárgyban hozott önkormányzati határozatokban a 
végrehajtási határidőt ennek megfelelően módosítsák.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 

* * * 

A határozati javaslattal igen, egyetértek /nem értek egyet vele,[1] e szerint írom alá jelen 
dokumentumot. 

Részvényes 
neve 

Tulajdoni 
hányada 

Igen szavazat Nem szavazat aláírás 
dátuma 

Részvényes 
aláírása 

 

 

     

Záradék: 

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a 
részvényesek: 
 
a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy: ........................igen,..................nem szavazattal/ 

elfogadták, ezért ........ /2020. (…../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok 
Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom, 
 

b) ........................igen,..................nem szavazattal elvetették a részvényesek, 

 

Polgár, 2020....................................... 

 
Kiss Ilona Andrea 
vezérigazgató 
 

 

                                                           
[1]             A kívánt rész aláhúzással jelölendő 



  

Megnevezés
Mennyi

ség
Terv

Tény         

2020. okt. 

31-én

Várható 

felhasználás

Tárgy eszközök 

Vírusvédelmi licenc hosszabbítás 3 évre 40 377 377 377

Mobiltelefon beszerzés 2 497 497 497

Számítógépek cseréje (9 éves számítógépek cseréje) 20 4 826 3 640 3 640

Windows 10 Pro licenc (ÁEEK-es számítógépekre) 5 235 245 245
Defibrillátor 1 572 572 572

Összesen: 6 507 5 331 5 331

Ingatlanhoz kapcsolódó beszerzések, felújítások    

Épülethez kapcsolódó javítási költség  (zárak, csapok, 

stb cseréje) 100 60 100

Tűzjelző érzékelő csere 113 113 113

Telefonközpont javítása 52 52 52

Légtechnika javítása 60 60 60

Betegirányítópult átalakítása, védőplexik, távolságtartó 

táblák 269 269 269

Légtechnika/szünetmentes táp csere 210 498

Lift/kopó alkatrészek cseréje 337

Sorompó, beléptető rendszer  1 695 1 695

Szükséges vízelvezető rendszer javítása, karbantartása, 

bádogozott felületek javítása

Külső homlokzat javítása 8 960 8 233

Nyílászárók, faszerkezetek (legalább külső) festése, 

javítása  

1 db légkondicionáló berendezés telepítése (emelet, 

masszázs helyiség) 257 257

Összesen 10 101 2 506 11 277

Mindösszesen 16 608 7 837 16 608

2020. Szakmai terv teljesítése

(adatok e Ft-ban)

1. sz. melléklet


















































































































