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Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

J-4S. számú előterjesztés 

a címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok, házi gyermekorvosok és 
fogorvosok számára díszoklevél és emlékérem adományozásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Dr. Fejér Tibor képviselő úr kezdeményezte a címzetes főorvosi cím használatára jogosult, 
alapellátási feladatokat ellátó kerületi orvosok ünnepélyes köszöntését a Semmelweis-nap 
alkalmából. 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (IL 25.) EüM 
rendelet 11/A. §-aszerint: "Az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve 
háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, 
valamint az az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi 
alapellátási feladatokat látott el, a címzetes főorvosi cím használatárajogosul t." 

A címzetes főorvosi cím minden további intézkedés nélkül, a jogszabály erejénél fogva 
megilleti a rendeleti feltételnek megfelelő orvosokat. Ennek ellenére az Önkormányzat élhet 
azzal a jogával, hogy a közigazgatási területén egykor háziorvosként, házi gyermekorvosként, 
fogorvosként tevékenykedő, azóta visszavonult, valamint napjainkban is aktív orvosait 
megtiszteli azzal, hogy ünnepélyesen kitünteti e címmel, melynek viselésére a rendelet 
alapján egyébként is jogosultak. 

Előzetes tájékozódásunk alapján jelenleg hozzávetőleg 60, a kerületi alapellátásban részt vevő 
vagy részt vett orvost illet meg a cím, első alkalommal tehát az orvosaink jelentős részét 
érintené e gesztusértékű megemlékezés. 

Javasolom, hogy polgármester úr a Semmelweis-napon díszoklevél és a Munkácsy Mihály
díjas Zsemlye Ildikó szobrászművész által készítendő emlékérem átadásával köszöntse a 
címzetes főorvosi cím használatára jogosultakat 

II. Hatásvizsgálat 

2010-ben, az első címzetes főorvosi címek ünnepélyes átadásakor az ötletgazda dr. Balogh 
Sándor, az Országos Alapellátási Intézet főigazgatója előadta, hogy az alapellátásban 
jellemzően vállalkozóként dolgozó orvosok évtizedeket töltenek el a praxisban, szereznek 
további szakképesítést, továbbképzéseken vesznek részt, azonban szakmai fejlődésük, 

életpályájuk elismerésére- kórházi kollégáikkal ellentétben- nincs intézményes lehetőség. A 
szakma presztízsének emelése érdekében, a díjazottak pályája előtt tisztelegve tüntettek ki 
első alkalommal 18 háziorvost a gesztusértékű, a civil és a hivatalos elismerés között félúton 
álló címzetes főorvosi címmel. 



Ilyen előzmények után került sor 2014. április 5-i hatállyal a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (Il. 25.) EüM rendelet kiegészítésére a fentiekben 
idézett ll/ A. §-sal, amely meghatározza a címzetes főorvosi cím jogosultsági feltételeit. 

A Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: Kamara) tájékoztatásaszerint a Kamara tervezte 
az arra jogosultak számára díszoklevél átadását ünnepélyes keretek között, azonban -
elsősorban a jogosultságot keletkeztető időtartam igazolásának nehézségei miatt - nem akadt 
olyan szervezet, amely vállalta volna ennek megszervezését és lebonyolítását. 

Ezt a hiányt pótolhatja az Önkormányzat a díszoklevelek és az emlékérmek ünnepélyes 
átadásávaL 

III. A végrehajtás feltételei 

A címzetes főorvosi cím használatának jogosultságára vonatkozó adatok a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ rendelkezésére állnak. 

A díszoklevelek és emlékérmek átadására a Semmelweis-nap alkalmából tartandó ünnepélyes 
megemlékezés keretében kerül sor. 

A rendelkezésre álló árajánlat szerint az oklevéltartó mappák költsége 60 x 3374Ft/db +27% 
Áfa= 257 100Ft, az emlékérem öntésének költsége a művésznő szóbeli árajánlata alapján 60 
x 7000 Ft+ 27% Áfa= 533 400 Ft, az éremtartó dobozoké 60 x 1500 Ft (Áfával) =90 OOO Ft, 
összesen 880 500 Ft, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésérő l, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a 
költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (Il. 24.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 7. során (Polgármester általános tartaléka) biztosított. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. április ,~. 

JJ~, () 
W ee ber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

'~-%\.{ 
Dr. ~; ' Krisztián 
Jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2017. (IV. 27.) határozata 

a címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok, házi gyermekorvosok és 
fogorvosok számára díszoklevél és emlékérem adományozásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
egészségügyi alapellátásban részt vevő, illetve egykor részt vett, a címzetes főorvosi cím 
használatára jogosult háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére díszoklevelet 
és emlékérmet adományoz. 

2 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a díszoklevelek és emlékérmek 
Semmelweis-nap alkalmából történő átadására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 


