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Kedves Kolléganő!
Az elmúlt időszakban számos megkeresés érkezett Egyesületünk Elnökségéhez, a
másodállások és a helyettesítések témakörében. A kérdőívünkre válaszolók is sokan jelezték a
másodállás és a helyettesítés tekintetében az információ hiányt.
A Magyar Védőnők Egyesülete által összeállított kérdőívben arra a kérdésünkre, hogy „Van-e
mellékállásod?” az alábbi válaszok érkeztek:
A védőnők 23 %-a válaszolta, hogy a védőnői fő állása mellet van mellékállásuk/kiegészítő
kereső tevékenységük, ezek megoszlása:

A válaszolók közül 39 % kéri meg az engedélyt mellékállás végzésére, 38 % pedig nem, 16 % még nem
tudja, 6%-nak pedig nincs szükség engedélykérésre, mert oktatói tevékenységet folytat, 1 % egyéb
(GYES-en van, önkormányzat sem tudja mi a teendő).
.
A „Van-e a főállású egészségügyi szolgálati jogviszonyod mellett vállalkozásod” kérdésünkre a választ
adók 6 %-nak van az egészségügyi szolgálati jogviszonya mellett vállalkozói tevékenysége, 3 % pedig
főállásban vállalkozó, 91 %-nak nincs egyéb kereső tevékenysége.
.
Arra a kérdésre, hogy szeretné-e folytatni a vállalkozói tevékenységet, 49 % válaszolta, hogy igen, 30
% hogy nem és 11 % gondolkodik a folytatáson, illetve a megszüntetésen, 10 % másodállású vállalkozó.
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Alábbiakban összefoglaljuk az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő további
jogviszony, a személyes közreműködő engedélyezésével kapcsolatos, valamint a
helyettesítéssel kapcsolatos tudnivalókat.
1.) Védőnő fő állása mellett további jogviszony engedélyezésével kapcsolatos szabályok.
További jogviszony
A főállástól elkülönült, főállás mellett létesített, önálló munkaviszony, - amely nem a főállású
munkáltató által elrendelt távollévő munkavállaló helyettesítése - további jogviszony.
További munkaviszony a másodállás és a mellékfoglalkozás:
- többek között a nem főállású munkáltatónál „védőnői helyettesítése”,
- lehet nem egészségügyi tevékenység is.
A mellékfoglalkozású munkavállaló munkaideje az egyes munkaviszonyokban fő szabály
szerint nem esik azonos időtartamra, azaz mellékfoglalkozást csak főállású munkaidején kívül
láthatja el, ugyan a munkáltató ettől eltérhet.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló
jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott
tevékenységet is, kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő további jogviszony és a személyes közreműködő
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 2/2021. OKFŐ utasításában foglalt, a további
jogviszony engedélyezéséhez szükséges kérelem benyújtásához az Országos Kórházi
Főigazgatóság elektronikus ügyintézési felületet hozott létre, mely a következő linken érhető
el: https://jogve.okfo.gov.hu/.
Az OKFŐ-Jogviszonyok felületet használata:
1.) "A további jogviszony engedélyezésére a városi, a megyei és az országos fekvőbetegellátó egészségügyi szolgáltatóknál, valamint a megyei feladatokat is ellátó klinikai
központnál foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek esetében
kell használni " tehát:
2.) Az alapellátásban az önkormányzati és egyházi fenntartású szolgáltatónál dolgozó
védőnők további munkavégzésre irányuló jogviszonyát nem kell ezen a felületen bejelenteni.
A védőnők további munkavégzésre irányuló tevékenységéhez, az egészségügyi szolgáltató
vezetője, a fenntartó által kijelölt személytől (engedélyező szerv) kéri meg az engedélyt a
védőnő számára.
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„528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi
C. törvény végrehajtásáról *
7.§ (1) Az Eszjtv. 4. § (1) bekezdése szerinti további jogviszony létesítése előtt köteles
f) az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi
szolgálati jogviszonyban álló személy esetén az egészségügyi szolgáltató vezetője a fenntartó
által kijelölt személy,
(a továbbiakban együtt: engedélyező szerv) engedélyét kérni.
(3) Az engedélyező szerv a további jogviszony végzésére irányuló kérelem beérkezését
követő 8 napon belül dönt az engedélyről, és a döntés eredményéről az egészségügyi
szolgáltató vezetőjét és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt írásban
tájékoztatja.
23. § (3) Az országos kórház-főigazgató ellátási érdekből engedélyezheti az Eszjtv. hatálya
alá tartozó egészségügyi szolgáltató számára személyes közreműködő igénybevételét.”
3.) 2/2021 OKFŐ utasítás
11.Személyes közreműködő igénybevételének engedélyezése
11.3. A személyes közreműködő igénybevétele iránti kérelmet az egészségügyi szolgáltató
vezetője az erre a célra rendelkezésre álló elektronikus felületen keresztül nyújtja be az
országos kórházi-főigazgató részére. Egy kérelemben csak egy feladat jelölhető meg, de
azonos feladatra egy kérelemben több személy közreműködő igénybevétele is kérelmezhető.
(96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
2. § * (1) E rendelet alkalmazásában
n) * személyes közreműködő: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely a közreműködést
igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt
egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött
közreműködői szerződés alapján a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató biztosítja, a
személyes közreműködő pedig kizárólag személyi feltételeket biztosít;)

Más munkáltatónál felmerülő kereső tevékenység - " üres körzet, vagy távollévő védőnő
helyettesítése" igazából nem helyettesítés, hanem egyéb kereső tevékenység, amire 2021.
március 1 után 60 nap áll rendelkezésre az engedély kérésre a munkáltatótól.
Megállapodás kérdése, hogy hány órában vállal "másodállást" a védőnő (illetve mennyi időre
kap engedélyt a fő munkahelye munkáltatójától), pl.: heti 10-20 órában.
Az engedély megkérésekor fontos elem, hogy a fő munkaidőt érinti-e a további jogviszony.
További jogviszony keretében végzett munka díjazása:
A mellékállás ellátásáért járó díj összegét egészségügyi tevékenység végzése esetén, az
egészségügyi munkavégzésre szerződést kötő munkáltató állapítja meg a szakmai
rendeletek alapján.
- Alapilletmény meghatározása 256/2013.(VII.5.) Korm. rendeletben foglalt szakdolgozói
bértábla alapján történik.
- Kiegészítő illetmények: a 43/1999 (III.3.) Korm. rendelet 21.§-ban lefektetett területi
pótlék 21§ (11) és a teljesítmény díj 21§ (4); valamint 76/A.§ (4), 76/D. § (4), 76/L (1) tételei
amelyek érvényben vannak.
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2.) Védőnő fő állása mellett saját munkáltatónál végzett helyettesítés
Helyettesítés
A távollévő munkavállaló helyettesítésének megoldása a munkáltató feladata. Ezt megteheti külső
személy alkalmazásával, vagy helyettesítéssel, a munkáltató utasítja a saját munkavállalóját, ez nem
minősül másodállásnak, így erre nem kell alkalmazni a személy további munkavégzésre irányuló
jogviszony (másodállás) engedélyezésére irányuló eljárást.
A helyettesítés mind az Mt., mind az Eszjtv. szerint munkaszerződéstől elérő foglalkoztatásnak
minősül a saját munkáltatónál.

Amennyiben a helyettesítéssel felmerülő munka nem végezhető el a helyettesítő személy
munkaideje alatt, rendkívüli munkaidőt kell elrendelni számára.
Az 528/2020. (XI.28.) Kormányrendelet részletszabályokat is ad a munkaszerződéstől eltérő
foglalkoztatásról, ennek tartama – összhangban az Mt. rendelkezéseivel – az évi 44 munkanapot
nem haladhatja meg.
A bírói gyakorlat szerint rendkívüli munkaidő elrendelésének számít az is, ha a munkáltató
kifejezetten nem utasítja arra a munkavállalót, hogy hosszabban maradjon bent, vagy a
pihenőnapján is menjen be dolgozni, hanem egyszerűen annyi feladatot ad, hogy azt lehetetlen
munkaidőn belül elvégezni, és ezzel összefüggésben hallgatólag jóváhagyja a túlórázást.
A munkaszerződéstől való eltérő foglalkoztatás magában foglalhatja az átmenetileg más
munkakörben, más munkahelyen vagy más munkáltatónál való foglalkoztatást is, ha a saját
munkáltató rendeli el. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a
munkavállalót tájékoztatni kell. A munkáltató a munkaviszony teljesítésének egyoldalú
meghatározásánál nem okozhat aránytalan sérelmet a munkavállalónak.[1]
Helyettesítés keretében végzett munka díjazása
Ha a munkavállalónak munkaidejébe beleférnek a helyettesítés során elvégzendő feladatok,
nem illeti meg semmilyen plusz juttatás a többletmunka elvégzéséért.
Helyettesítési díj akkor jár a szakdolgozónak, ha munkaköre mellett más munkakörbe tartozó
feladatokat is ellát (másik körzet) munkáltatója rendelkezése alapján.
Feltétel még, hogy többletmunkát kell végezni, tehát valamilyen többlet feladatnak kell
jelentkezni a munkavégzésben. A helyettesítési díj az illetményen felül jár, a helyettesítés
első napjától kezdődően. Nem jár helyettesítési díj, ha rendes szabadság miatt van szükség
helyettesítésre. A helyettesítés egyébként a munkáltató utasítása alapján kötelező, annak
megtagadása lényeges kötelezettség súlyos megszegésének is minősülhet.
Munkáltató utasításban rendeli el a helyettesítést.
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Az OKFŐ 1/2021 utasítása nem terjed ki az önkormányzati fenntartású szolgálatokra, ezért a
helyettesítés díjának megállapítására a 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése
a mérvadó.
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi
C. törvény végrehajtásáról
26.§ (1) Az országos kórház-főigazgató megállapítja az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál
az Eszjtv. 1. melléklete szerinti illetményen felül járó további díjakat, azok feltételeit és mértékét, így
különösen*
a) kötelezően elrendelt ügyelet,
b) készenlét,
c) rendes munkarend szerinti feladatok ellátása, ügyeleti feladatellátás, készenléti f feladatellátás
keretében történő önként vállalt többletmunkavégzés,
d) helyettesítés, valamint
e) kirendelés
esetén.
(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó egészségügyi szolgáltatónál az (1) bekezdés szerinti díjak
feltételeit és mértékét az egészségügyi szolgáltató fenntartója, illetve tulajdonosa állapítja meg az
országos kórház-főigazgató javaslatának figyelembevételével.

Az OKFŐ a „Tájékoztató a jogviszony átalakulásáról és az egészségügyi szolgálati
munkaszerződés tervezett tartalmáról” dokumentum 4.2.2. pontja legfeljebb a helyettesítő
személy saját alapbérének 50 %-os mértékű helyettesítési díj megállapítását javasolja.
Ezen felül a 43/199 kormányrendelet 21§ (4) bekezdés az un. teljesítmény díj és a 21§ (11)
bekezdés területi pótlék is megilleti a helyettesítő védőnőt.
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Melléklet
2020. évi C. Tv
8.§ [Összeférhetetlenség]
(1) 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.
(2) 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.
(3) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a
gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt kizárólag a Kormány által kijelölt szerv
előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés időtartama részben azonos az egészségügyi
szolgálati jogviszonyban álló személy munkaidejével.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti előzetes engedély kérésének elmulasztása esetén az egészségügyi
szolgálati jogviszony azonnali hatályú felmondással megszüntethető.
(5) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az egészségügyi szolgálati jogviszony
keretében - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § i) pontja
szerinti sürgős szükség esetét és a Kormány rendeletében meghatározott eseteket kivéve - nem
nyújthat egészségügyi szolgáltatást ugyanazon személy számára, akinek más - e törvény hatálya alá
nem tartozó - jogviszonyban már ugyanazon betegség tekintetében egészségügyi szolgáltatást
nyújtott.
(6) A vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személy munkakörével, vezetői megbízásával összeférhetetlen
a) ha hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne,
b) a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval
rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői,
felügyelőbizottsági tagság.
(7) A (6) bekezdés b) pontja az egészségügyi szolgáltatónál, valamint az egészségügyért felelős
miniszter ágazati irányítási jogkörébe tartozó, egészségügyi szolgáltatást nem nyújtó költségvetési
szervnél létesített, egészségügyi tevékenyég végzésére irányuló, az egészségügyi szolgálati
jogviszonyhoz kapcsolódó munkakörre, vezetői megbízásra nem alkalmazandó.
(8) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy köteles a munkáltatónak haladéktalanul
írásban bejelenteni, ha vele szemben az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésekor vagy
fennállása alatt az e törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merült fel, vagy ha az
egészségügyi szolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe került. A
munkáltató köteles haladéktalanul írásban felszólítani az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló
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személyt, hogy az összeférhetetlenséget harminc napon belül szüntesse meg, vagy köteles a szükséges
intézkedést megtenni az összeférhetetlenség kizárására.
(9) Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az összeférhetetlenséget a felszólítástól
számított harminc napon belül nem szüntette meg, az egészségügyi szolgálati jogviszonya e törvény
erejénél fogva megszűnik.
(10) Az egészségügyi szolgáltató vezetője az Eütev. 1. §-a szerinti gyógyító-megelőző tevékenységet
nem folytathat azzal, hogy ezen tevékenység végzési ideje a gyakorlati időbe, illetve a kötelező
továbbképzésbe beszámít. *

Munkavállaló által beadandó MINTA engedély kérelem>>>

[1] https://ado.hu/munkaugyek/nincs-potolhatatlan-ember-a-helyettesites-munkajogiszabalyai/
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………………………
…………………….
…………………………
……………………………

MINTA engedély kérelem

Tárgy: A további jogviszonyra irányuló kérelem1
Tisztelt Munkáltató!
Alulírott, kérem további jogviszonyban való munkavégzéshez engedélyüket.
Név:.................................................................
Leánykori név:…...…………………………………………
Születési hely, idő (év, hónap, nap):…………………
Anyja neve:……………………………………………………
Működési nyilvántartási szám:……
A munkáltatónál fennálló jogviszony megnevezése:……………………
(Pl: teljes/rész munkaidejü egészségügyi szolgálati jogviszony, személyes közreműködő)
Rész munkaidő esetén heti…….óra
Munkakör, beosztás:…………………………….
(Pl. területi védőnő, iskolavédőnő,)
További jogviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony adatai:
A létesítendő további jogviszony típusa2: …………………
(Pl: másodállás munkaviszonyban, mellékfoglalkozás munkaviszonyban)
Munkakör, feladatkör megnevezés:………………..
(Pl.: területi védőnő, iskolavédőnő, CSVSZ védőnő, kórházi védőnő, óraadó, stb.)
A további jogviszony végzésének időtartama:….
(Pl.: határozott vagy határozatlan idejű jogviszony,)
A jogviszony kezdete és vége: …. év….hó…naptól - …év….. hó… napig.
A tevékenység a munkaidőben / azon kívül történik.: ………………
(Pl: azonos időtartamra esik, részben esik azonos időtartamra, nem esik azonos időtartamra)
További jogviszonyban végzett tevékenység heti ….. óra
- napi rendszerességű, naponta ………..óra
1

528/2020. (XI.28.) Kormányrendelet 7.§ (2)

2

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: egyéni vállalkozói tevékenység, vállalkozási-, megbízási jogviszony, vállalkozási
és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni
cég tagjaként végzett tevékenység, Bt-ben beltag, választott tisztségviselő, önkéntes segítő, szabadfoglalkozású, egyházi
személy, közalkalmazotti-, köztisztviselői-, szolgálati jogviszony, tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerzői jogi oltalom
alá eső szellemi tevékenység /könyvírás, publikáció, stb.
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heti rendszerességű, heti ……………..óra
havi rendszerességű, havi ……………óra
nem rendszeres, eseti jellegű.

A további jogviszonyban a munkáltató/foglalkoztató neve (akivel szerződést köt/kötött):
…..………………………………………………………………………………………………
Munkáltató/foglalkoztató címe:
…..………………………………………………………………………………………………
Munkáltató/foglalkoztató adószáma: ………………….…………………………………
Amennyiben a bejelentett további jogviszonyban/munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban bármilyen lényeges változás következik be (pl. megszűnik, szünetel, stb.),
vállalom, hogy a változást 3 munkanapon belül a munkáltatónak bejelentem.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben foglalt adatok a
valóságnak megfelelnek.

Kelt: ………………………., 2021…………………….

………………………………………
alkalmazott

A bejelentett tevékenység végzését:
tudomásul veszem

/ támogatom

/

nem támogatom

Kelt: ………………………., ………………………….
………………………………………
Fenntartó által kijelölt engedélyező személy
neve,
P.H
……………………………………………..
aláírása
A beadvány 2 eredeti példányban készült.

Az összeállítást a Magyar Védőnők Egyesülete Elnöksége készítette

2021. április 15.

