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BIZALMAS! 

háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről 

I. Tartalmi összefoglaló

Dr. Huszár Gabriella egyéni vállalkozó feladatellátási szerződést kötött a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzattal a 300092793-as számú, területi ellátási kötelezettséggel 
működő háziorvosi praxis lakosságának ellátására. A doktornő kizárólagosan rendelkezik az 
1106 Budapest, Hárslevelű u. 19. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel 
működő 300092793-as számú háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisjoggal. 
Dr. Huszár Gabriella háziorvos - a Képviselő-testületnek címzett szándéknyilatkozata ( az 
előterjesztés 1. melléklete) szerint a praxisjogát dr. Rácz Sándor számára kívánja 
elidegeníteni. 

A praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az orvos részére adott önálló orvosi 
tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi 
tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzat rendeletében meghatározott 
körzetben végezhető. 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: praxistörvény) 
2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni
értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és
folytatható.

A praxistörvény részletes eljárási szabályokat tartalmaz a praxisjog elidegenítésével 
kapcsolatban. Eszerint a háziorvos a praxisjoga elidegenítésére vonatkozó szándékát a 
praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve köteles bejelenti az érintett települési 
önkormányzatnak. 
Az önkormányzat a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv 
véleményének kikérését követően nyilatkozik, hogy kíván-e feladatellátási szerződést kötni a 
praxisjogot megszerezni kívánó orvossal. Amennyiben igen, úgy erről előszerződést kötnek 
egymással. 
A törvény 45 napban határozza meg a nyilatkozattételi határidőt abban az esetben, ha az 
önkormányzat nem kíván feladatellátási szerződést kötni. 
A nyilatkozattétel elmaradása esetén úgy kell tekinteni, hogy az önkormányzat az adott 
orvossal feladatellátási szerződést kíván kötni, melyet a praxisjog elidegenítésére vonatkozó 
szándék bejelentésétől számított 90 napon belül végre kell hajtani. 

Dr. Rácz Sándor háziorvosi tevékenységét vállalkozási formában kívánja folytatni, 
amennyiben az Önkormányzat feladatellátási szerződést köt vele. 



------------------------------- ~~----~-

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 13. §(l) bekezdéseszerint a praxisjogot csak olyan személy részére 
lehet elidegeníteni, aki nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog 
megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott feltételeknek 

Dr. Rácz Sándor 2003-ban "summa cum laude" minősítéssel szerzett általános orvosi 
diplomát (az előterjesztés 2. melléklete) a Semmelweis Egyetemen. Belgyógyászat és 
gasztroenterológia szakorvosi képesítéssel rendelkezik, melyet a Nemzeti Vizsgabizottság 
által 2008-ban, illetve 2012-ben kiállított szakorvosi bizonyítványokkal (az előterjesztés 3. és 
4. melléklete) igazol. 
Az 5. melléklet szerinti szakmai önéletrajzából kitűnik, hogy jelenleg a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház II. Belgyógyászati Osztályának orvosaként endoscopos tevékenységet folytat, 
valamint a gasztroenterológiai szakrendelés munkájában vesz részt. 2015-ig az Országos 
Mentőszolgálatnállátott el mentőorvosi teendőket részfoglalkozás keretében. 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. EüM rendelet 
ll. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a belgyógyászat vagy gasztroenterológia 
szakképesítéssel rendelkező szakorvos az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből, 
a feladatellátási szerződés megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül 
is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat azzal a feltétellel, hogy a 
háziorvosi szakvizsga megszerzéséig a tevékenység szakmai felügyelet mellett végezhető. Ily 
módon a háziorvosi tevékenység a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de 
legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig végezhető. A szakmai 
felügyeletet az előzetes egyeztetések alapján a Zsivaj utcai orvosi rendelőben háziorvosi 
tevékenységet folytató, egyetemi oktatói akkreditációval rendelkező dr. Fejér Tibor biztosítja. 

Dr. Rácz Sándor az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) által meghirdetett 
Praxisprogram II. képzési program keretébenazOALI-val kötendő egyéni képzési szerződés 
alapján egy éven belül kívánja megszerezni a háziorvosi képesítést. A programban való 
részvétel és szerződéskötés feltétele a területi ellátási érdek önkormányzat általi igazolása. 

Dr. Rácz Sándor bejelentette, hogy alapellátási tevékenysége körében a háziorvosi 
tevékenységen túl az Országos Egészségbiztosítás Pénztárral kötendő finanszírozási szerződés 
alapján belgyógyászati és gasztroenterológiai szakellátást is kíván nyújtani. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 9. §-a 2016. január l-jétől 
lehetőséget biztosít az egyéb szakvizsgával rendelkező háziorvosok számára - az 
egészségbiztosítóval kötendő külön finanszírozási szerződés alapján - szakellátási feladatok 
végzésére. Az említett törvényi háttér ellenére a finanszírozási feltételeket meghatározó 
végrehajtási rendelet hiányában az ily módon történő feladatellátás gyakorlati megvalósítása 
még várat magára. 

Az alapellátási feladatok belgyógyászati és gasztroenterológiai szakellátással történő 

kibővülése a lakosság magasabbszintű, helyben történő ellátását szolgálja, ami kerületi érdek, 
ezért javasolom, hogy a rendelő térítésmentes használatát nevezett szakellátások céljaira is 
terjessze ki az Önkormányzat. Ebben az esetben a finanszírozási feltételeket meghatározó 
jogszabályi rendelkezések hatályba lépését és a finanszírozási szerződés megkötését követően 
újabb testületi döntés nélkül megkezdhető a tevékenység. 

A praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének 
megszerzése érdekében levélben megkerestük a Budapest Főváros Kormányhivatala X. 
kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát, mely válaszlevelében közölte, hogy a praxis 
elidegenítésének nincs akadálya (az előterjesztés 6. melléklete). 



A praxisjogot megvásárolni kívánó orvos alkalmasságának véleményezésére a feladatellátási 
szerződés VIII. 2-3. pontjai szerint létrehozott bizottság támogatja a feladatellátási és az 
előszerződés megkötését (az előterjesztés 7. melléklete ). 

II. Hatásvizsgálat 

Az előszerződés megkötése a praxiSJog megszerzésének törvényben meghatározott 
előfeltétele. 

A területi ellátási érdek önkormányzat általi igazolása a háziorvosi szakvizsga megszerzése 
érdekében az OALI által meghirdetett Praxisprogram II képzési programban való részvétel 
feltétele. 

A Képviselő-testület egyidejűleg a feladatellátási szerződés megkötéséről is dönt, amit a 
polgármester a praxisjog megszerzését követően ír alá. Ezáltal biztosítható az alapellátási 
feladatok folyamatos ellátása a körzetben. 

Az alapellátási feladatok belgyógyászati és gasztroenterológiai szakellátással történő 
kibővülése a lakosság magasabbszintű, helyben történő ellátását biztosítja. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az előszerződés megkötésének jogszabályi feltételei fennállnak, a döntést követően az 
előszerződés, illetve a praxisjog megszerzését követően a feladatellátási szerződés 
megköthető. 

Az új feladatellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a régit meg kell szüntetni. 

A határozat l. melléklete és az előterjesztés mellékletei személyes adatot tartalmaznak, ezért 
nem tehetőek közzé a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet 16. § (5) bekezdése alapján figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §(l) bekezdésére is. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. szeptember 16. 



-----------------------------------------------------------------------

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. (IX. 22.) határozata 
háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
egészségügyi alapellátásban résztvevő dr. Huszár Gabriella háziorvos praxisjog elidegenítésére 
vonatkozó bejelentését tudomásul véve kinyilvánítja, hogy a praxisjogot megvásárolni kívánó 
orvossal, dr. Rácz Sándorral - a praxisjog megszerzését követően - az egészségügyi 
alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 
300092793-as számú háziorvosi körzet ellátási területére kiterjedően feladatellátási szerződést 
kíván kötni. 

2. A Képviselő-testület a feladatellátási előszerződés l. melléklet szerinti tartalommal történő 
megkötésére, valamint az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (l) bekezdése alapján a 2. melléklet szerinti 
tartalommal a feladatellátási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy az 
Önkormányzat az orvosi rendelő használatát térítésmentesen biztosítja dr. Rácz Sándor 
számára a háziorvosi tevékenységen túl az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 9. §-ában meghatározott finanszírozási szerződés alapján nyújtandó 
belgyógyászati és gasztroenterológiai ellátás céljaira. 

3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti feladatellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a 
PRO PATIENTEM Szolgáltató Betéti Társasággal a 300092793-as számú háziorvosi körzet 
dr. Huszár Gabriella személyes közreműködésével történő ellátása érdekében kötött 
feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul, és felkéri 
a polgármestert a szerződés aláírására. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert annak igazolására, hogy a 300092793-as 
számú háziorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok 
háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélküli ellátása területi ellátási érdek. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

1. és 2. melléklet az előterjesztéshez

2-8. melléklet az előterjesztéshez

Bizalmas az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján.

Bizalmas az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján.




