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Feladó: OKFŐ Főigazgatói Titkárság <foigtitk@okfo.gov.hu>
Küldve: 2021. október 20. 18:38
Címzett: OKFŐ Főigazgatói Titkárság
Tárgy: Jogértelmezés - Ejsztv. összeférhetetlenségi kérdések 

Tisztelt Főigazgató Asszony! 
Tisztelt Főigazgató Úr! 
Tisztelt Elnök Úr! 

Az Országos Kórházi Főigazgatósághoz több megkeresés érkezett az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. 
évi C. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti, további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos 
összeférhetetlenségi szabály végrehajtásával összefüggésben. A felmerült kérdések tárgyában – az engedélyköteles 
tevékenységek vonatkozásában – az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordultunk iránymutatásért.  

Szíves tájékoztatásul és további felhasználás céljából továbbítom az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
jogértelmezését, kérve, hogy a további jogviszonyok engedélyezése kapcsán a lentiek szerint szíveskedjenek eljárni. 

Tisztelettel, 
 
dr. Raffay Bálint 
főigazgatói hivatalvezető 
 
Főigazgatói Hivatal 
 

 
H-1117 Budapest, Budapart tér 2.  
m: +36 20 257 5732 
e: foigtitk@okfo.gov.hu 
 
 

From: Latorcai Csaba dr. 
Sent: Tuesday, October 19, 2021 11:48 AM 
To: Jenei Zoltán  
Cc:  
Subject: Jogértelmezés - Ejsztv. összeférhetetlenségi kérdések  

  

Dr. Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató úr 

részére 

  

Országos Kórházi Főigazgatóság 
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Tisztelt Országos Kórház-főigazgató Úr! 

  

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 4. § (1) 
bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabállyal kapcsolatosan – az engedélyköteles 
tevékenységek vonatkozásában – az alábbi tájékoztatást adom. 

  

Az Eszjtv. 4. § (1) bekezdése szerint „Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében 
folytatott tevékenységet is - a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá 
eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: 
gyakorolható tevékenység) kivételével - kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével 
létesíthet.”. 

  

Az Eszjtv. szerinti összeférhetetlenségi szabály a további jogviszonyok létesítése esetén a tevékenység 
végzésére tekintettel köti engedélyezési kötelezettséghez a további jogviszonyok létesítését. A 
munkavégzésre irányuló jogviszonyok minősítő jegyeivel összefüggésben már 2003-ban hozott elvi 
jelentőségű ítéletet az akkori Legfelsőbb Bíróság, amikor kimondta, hogy az ilyen jogviszonyok 
lényeges minősítő jegyei „a felek közötti alá-fölérendeltség, a munkavégzés rendszeressége, állandó 
jellege, a munkavégzés helyének, idejének, a munkakörnek a meghatározása, a munkavállaló 
rendelkezésre állási kötelezettsége, a munkáltató utasítási joga, a személyes munkavégzés.” [BH2003. 
269].  

  

Ezen minősítő jegyek egyike sem jeleneik meg abban az esetben, amikor valaki az ingatlanát kiadja. A 
bérleti jogviszonynak a munkavégzéshez nincs köze, a bérleti jogviszonyban részes felek között 
munkavégzésre irányuló jogviszonyra hajazó elemek nem érhetők tetten, a bérbeadó tevékenységet 
nem végez. Az Ejsztv. szerinti ezen tiltás a nyíltan munkavégzésre irányuló jogviszonyok mellett a 
megbízási és vállalkozási jellegű jogviszonyokra terjed ki.  

  

Fentiek alapján rögzíthető, hogy a jogalkotó nem szándékozott előzetes engedélykéréshez kötni 
minden olyan jogviszonyt, amelyből az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CCVII. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti definíciónak 
megfeleltethető „bevétele” keletkezik.  

  

Mind az Ejsztv. szövege alapján, mind az ismert jogalkotói szándék szerint az Ejsztv. 4. § (1) 
bekezdésében használt „valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet” fordulat is úgy 
értelmezendő és akkor releváns a korlátozás szempontjából, ha – az LB fent idézett döntésében foglalt 
minősítő jegyek alapján is – munkavégzésre irányuló jogviszonyról esik szó a tevékenység végzése 
kapcsán. 

  



3

Azon egyéb jogviszonyok, amelyeknek nem minősítő jegye az Ejsztv. hatálya alá tartozó személy által 
a jogviszony másik alanya számára végzett, munkavégzéssel járó aktív tevékenység, azon jogviszonyok 
nem esnek az Ejsztv. 4. § (1) bekezdésének hatálya alá.  

  

Ilyen, korlátozás alá nem eső jogviszonyok széles köre megtalálható a Polgári Törvénykönyvben, így 
például  az adásvétel, a bérleti jogviszonyok, de a pénzügyi műveletek is. Korlátozás alá eshetnek 
ugyanakkor a megbízási, vállalkozási jellegű jogviszonyok, amelyek – a bírósági gyakorlat által is ismert 
módon – gyakorta születnek a munkaviszony vonatkozó rendelkezések megkerülése érdekében.  

  

Üdvözlettel: 

  

Dr. Latorcai Csaba 

közigazgatási államtitkár 

  

 
 


