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A 2021. június 2-án írt megkeresésében foglaltakra az alábbi választ adom:  
 
Az  egészségügyi szolgálati  jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.)  szerint munkaerő-
kölcsönzés keretében a munkavállaló a munkáltató alaptevékenysége körében nem foglalkoztatható, 
kivéve, ha az alaptevékenység szerinti feladat ellátása más módon nem biztosítható. Álláspontunk 
szerint – melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma is megerősített – a nyugdíjas szövetkezeten 
keresztül történő foglalkoztatásra a munkaerő kölcsönzés analógiájára van lehetőség. Ennek okán, 
amennyiben az alaptevékenység szerinti feladat ellátása más módon nem biztosítható, nyugdíjas 
szövetkezeteken keresztül is lehetséges a még aktív időskorúak foglalkoztatása az Eszjtv. hatálya alá 
tartozó egészségügyi szolgáltatónál.  
 
A nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatásra a fentiek, valamint a munkaerő-kölcsönzés 
egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól szóló 91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 
értelmében az országos kórház-főigazgató előzetes engedélyével történhet. Az engedélyezési eljárás 
rendjét az országos kórház-főigazgató állapítja meg.  
 
A jelenlegi gyakorlat szerint az OKFŐ fenntartása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók vezetőinek 
kérelmére  - a feltételek (ellátási érdek) vizsgálatát követően – engedélyezésre kerülhet a nyugdíjas 
szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás.  
 
Fentiek okán lehetőség  van az Eszjtv-ben rögzített főszabály (e törvény hatálya alá tartozó 
egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenységet egészségügyi szolgálati jogviszonyban lehet 
végezni) mellett a nyugdíjas munkavállalók ily módon történő foglalkoztatásra is. A hatályos 
jogszabályok nem tiltják a nyugdíjas munkatársak foglalkoztatását és tekintettel arra, hogy az az Eszjtv. 
hatálybalépésével az egészségügyi intézményekben foglalkoztatottak – egészségügyi dolgozók és 
egészségügyben dolgozók – jogviszonya 2021. március 1-jével egészségügyi szolgálati jogviszonnyá 
alakult át, és erre a jogviszonyra a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 
1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat hatálya jelenleg nem terjed ki, esetükben a Kormány véleményét 
- a Korm. határozat módosításáig - nem kell megkérni. 
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