(1) A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak
minősülő Magyar Honvédség Egészségügyi Központból, 2023. január 1. napjával
kiválással jön létre a miniszter irányítása alatt egy új egészségügyi szolgáltató (e §
alkalmazásában a továbbiakban: új egészségügyi szolgáltató), amely jogutódként ellátja
a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ egészségügyi szolgáltatóként végzett, egyes
feladatait. Az új egészségügyi szolgáltató létrehozásáról a miniszter gondoskodik. Az
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.)
1. § (2) bekezdésétől eltérően, az Eszjtv.-t az új egészségügyi szolgáltatóra 2023. január
1-jétől kell alkalmazni.
(2) A honvédelemért felelős miniszter 2022. december 15. napjáig határozatban
megállapítja azon egészségügyi munkakörű katonák és honvédelmi alkalmazottak által
– az (1) bekezdés szerinti kiválást megelőzően – betöltött beosztásokat és munkaköröket,
amelyek szükségesek a Magyar Honvédség egészségügyi feladatai ellátásához.
(3) 2023. január 1-jével, az új egészségügyi szolgáltatónál létrejövő egészségügyi szolgálati
jogviszonnyá alakul át annak a honvédelmi alkalmazottnak a honvédelmi alkalmazotti
jogviszonya, aki 2022. december 31-én a 155. § (19) bekezdés b) pontja szerinti honvédelmi
egészségügyi szolgáltatónál olyan munkakört tölt be, amely nem tartozik a (2) bekezdés
szerint meghatározott munkakörök közé. Az Eszjtv. 1. § (2) bekezdésétől eltérően az érintett
személyek jogviszonyára az Eszjtv. rendelkezéseit – e §-ban foglalt eltérésekkel – 2023.
január 1-jétől alkalmazni kell.
(4) A jogviszony (3) bekezdés szerinti átalakulására a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról
szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) 25. §-át – e §-ban foglalt eltérésekkel
– kell alkalmazni.
(5) A jogviszony (3) bekezdés szerinti átalakulására nem alkalmazandó a Haj.tv. 25. § (2), (5)
és (8) bekezdése.
(6) Az új egészségügyi szolgáltató a (3) bekezdés szerinti érintetteket legkésőbb 2023. január
15-ig a jogviszony átalakulásáról és az új jogviszony tartalmáról egyoldalú jognyilatkozattal
tájékoztatja. Ezen egyoldalú jognyilatkozatot az Eszjtv. 2. § (1) bekezdése szerinti
egészségügyi szolgálati munkaszerződésnek kell tekinteni. Ha az érintett a (3) bekezdés
szerint átalakult egészségügyi szolgálati jogviszonyát nem kívánja fenntartani, arról az
egyoldalú jognyilatkozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül írásban nyilatkozhat.
(7) Ha az érintett a (6) bekezdés szerinti határidőn belül akként nyilatkozik írásban, hogy az
egészségügyi szolgálati jogviszonyát nem kívánja fenntartani, akkor az egészségügyi
szolgálati jogviszonya e törvény alapján a nyilatkozattételt követő első munkanappal
megszűnik.
(8) A határozott időre szóló honvédelmi alkalmazotti kinevezés azzal azonos lejáratú, a
részmunkaidőre szóló kinevezés azzal azonos részmunkaidőre szóló egészségügyi szolgálati
munkaszerződéssé alakul át.
(9) Ha az egészségügyi szolgáltatási feladatokkal összefüggő jogutódlás során az érintett
foglalkoztatott vonatkozásában jogviszonyváltásra kerül sor, úgy az átvevő új egészségügyi
szolgáltatónál létesülő jogviszony alapján a foglalkoztatott illetménye – az új egészségügyi
szolgáltatónál létesült új jogviszonyának fennállásáig – nem lehet alacsonyabb, mint az
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átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály, valamint közjogi
szervezetszabályozó eszköz alapján járó rendszeres illetménypótlékainak, illetményelemeinek
együttes összege, kivéve, ha valamely speciális foglalkoztatásra vonatkozó jogszabály szerint
járó illetménypótlék, illetményelem megállapításának alapjául szolgáló körülmény az új
jogviszony létrejöttét követően már nem áll fenn.
(10) A honvédelmi szervezettel 2023. január 1-jét megelőzően honvédelmi alkalmazottként
kötött tanulmányi szerződésben a honvédelmi szervezet jogutódja az új egészségügyi
szolgáltató.
(11) A (3) bekezdés szerinti átalakulás nem minősül a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 68/H. § (3) bekezdése szerinti, a honvédségi szervezet érdekkörében felmerült
okból történő jogviszony-megszűnésnek.
(12) A (3) bekezdés szerinti átalakulás nem minősül jogviszony megszűnésnek az Mt. 125. §a alkalmazása szempontjából.
(13) Az e § hatálybalépését megelőzően lakás építéséhez, vásárlásához vállalt állami
készfizető kezesség esetén a hitelszerződésben foglaltakat – a (3) bekezdés szerinti
jogviszonyváltástól függetlenül – a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény
szerint kell teljesíteni.
(14) A (3) bekezdés szerint megszűnő honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban
a) a ki nem adott szabadság, rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség
teljesítése alóli egyéb mentesítés nem váltható meg, arra a volt honvédelmi alkalmazott
az új jogviszonyban jogosult, azzal, hogy az ilyen szabadság megváltásával kapcsolatos
igény elévülésével kapcsolatos kérdésekre az egészségügyi szolgálati jogviszony
szabályai az irányadók,
b) a 2022. december 31. utáni időszakot érintő munkaidőkeret nem zárható le, és
c) az érintett munkáltatók között, valamint a honvédelmi alkalmazott és 2023. január 1jét megelőző munkáltatója között elszámolás nem történik, a fennmaradó követelések és
tartozások az új jogviszonyban érvényesíthetők.
(15) Az új egészségügyi szolgálati jogviszonyban
a) a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó alkalmasság-vizsgálat, illetve a
hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényessége továbbra is fennáll,
b) továbbfolyik a megszűnt honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban kikötött, 2022.
december 31. napja utáni időszakot érintő próbaidő, felmentési idő, munkaidőkeret
időtartama, megkezdett szabadság, fizetés nélküli szabadság, valamint egyéb, a
honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő határidő,
c) változatlanul hatályos a megszűnt honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban tett, 2023.
január 1-jét megelőző időszakot érintő kirendelés és egyéb jognyilatkozat, munka
irányításával összefüggő jognyilatkozat, a felek által megkötött tanulmányi szerződés,
az önként vállalt többletmunkáról szóló és egyéb megállapodás, a vezetői és magasabb
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vezetői megbízás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában.
(16) A megszűnt honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban kötött, 2022. december 31. napja
után teljesítendő, áthelyezésről szóló háromoldalú megállapodás az új jogviszonyban részes
felekre és az átvevő félre is kötelező.
(17) Ha 2023. január 1-jén munkaügyi per fegyelmi elbocsátás tárgyában folyik, a
honvédelmi alkalmazotti kereset elbírálásánál az azonnali hatályú felmondás szabályait kell
megfelelően alkalmazni.
(18) Az új egészségügyi szolgáltató működéséhez szükséges, 2023. január 1-jén még
rendelkezésére nem álló szolgáltatások legkésőbb 2023. június 30. napjáig honvédelmi
szervezet közreműködésével biztosíthatók. A felmerült költségeket az új egészségügyi
szolgáltató teljes egészében megtéríti a honvédelmi szervezetnek.”
[„(1) A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak
minősülő Magyar Honvédség Egészségügyi Központ honvédelmi szervezetből, 2023. január
1. napjával kiválással jön létre a miniszter irányítása alatt egy új egészségügyi szolgáltató,
amely jogutódként ellátja a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ jogszabályban
meghatározott, egészségügyi szolgáltatóként végzett feladatait. Az új egészségügyi
szolgáltató létrehozásáról a miniszter és a honvédelemért felelős miniszter együttesen
gondoskodik.”]
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