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I. Tartalmi összefoglaló 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben (a továbbiakban: 

Eszjtv.) foglaltak szerint az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál 

csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az 

egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások 

üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni. 

Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes 

kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak 

értelmében az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott 

közalkalmazott és munkavállaló jogviszonya 2021. március 1-jén alakult át az Eszjtv. szerinti 

egészségügyi szolgálati jogviszonnyá. 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) mint önkormányzati 

fenntartású, az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján 

egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult egészségügyi szolgáltató az Eszjtv. hatálya alá 

tartozik. 

Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek 

jogviszonyának típusát és jogszabályi alapját, ezért a fentiekre tekintettel a Bárka alapító 

okiratát módosítani szükséges. 

II. Hatásvizsgálat 

Az alapító okirat módosításával a Bárka által alkalmazott foglalkoztatási jogviszonyok köre 

kibővül az Eszjtv. rendelkezéseinek megfelelő egészségügyi szolgálati jogviszonnyal. 

III. A végrehajtás feltételei 

A költségvetési szerv alapító okiratának módosítása a Képviselő-testület hatásköre. A változást 

be kell jelenteni a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.  

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó munkavállalók az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 

szerződésüket aláírták. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 

előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

…/2021. (III. 25.) határozata 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka 

Kőbányai Humánszolgáltató Központ (PIR: 823137) alapító okiratát módosítja akként, hogy az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi 

szolgálati jogviszonyt mint a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek 

jogviszonyának típusát és jogszabályi alapját az alapító okiratba felveszi. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 

Központ alapító okiratát módosító okirat aláírására, valamint a változás Magyar 

Államkincstárhoz történő bejelentésére. 

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
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