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I. Tartalmi összefoglaló 

 

A Dr. Lukácsy Anna Egészségügyi Betéti Társaság – dr. Lukácsy Anna személyes 

közreműködésének kikötésével – feladatellátási szerződést kötött a Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai Önkormányzattal a 300092798-as számú, területi ellátási kötelezettséggel 

működő háziorvosi praxis lakosságának ellátására. A doktornő kizárólagosan rendelkezik az 

1101 Budapest, Pongrác út 19. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel működő, 

300092798-as számú háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisjoggal. 

 

Dr. Lukácsy Anna a 2020. június 18-án kelt levelében (az előterjesztés 2. melléklete) az 

Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződést felmondta. Ennek következtében 

feladatellátási kötelezettsége és maga a szerződéses jogviszony – a feladatellátási szerződésben 

meghatározott 6 hónapos felmondási időre tekintettel – 2020. december 31-én szűnik meg. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: praxistörvény) a 

praxisjogot személyhez fűződő vagyoni jogként, az egészségügyi államigazgatási szerv által az 

orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jogként 

definiálja, mely alapján területi ellátási kötelezettséggel önálló orvosi tevékenység végezhető 

az önkormányzat rendeletében meghatározott körzetben.  

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a praxisjog 

elidegenítésére a feladatellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség. 

 

A praxisjog elidegenítésére nyitva álló időtartamban a praxis végleges betöltésére nincs 

lehetősége az Önkormányzatnak, a feladat ellátását átmenetileg a háziorvosi tevékenység 

végzésére működési engedéllyel rendelkező Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a 

továbbiakban: Bárka) útján kell biztosítani. 

 

II. Hatásvizsgálat 

 

A dr. Lukácsy Anna háziorvossal fennálló szerződéses jogviszony megszűntével a Bárka 

megbízásával biztosítható a körzetben a betegellátás folyamatossága.  

 

III. A végrehajtás feltételei 

 

A Bárka a testületi döntés alapján a működési engedély módosítását követően a praxis 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozása érdekében finanszírozási szerződést köt a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. Egy átlagos háziorvosi praxis finanszírozási 

adatait figyelembe véve a jogszabály alapján járó finanszírozás fedezi az orvos és az asszisztens 
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díjazásával, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket, erre tekintettel nincs szükség 

többletforrás biztosítására a Bárka számára. 

 

IV. Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 

előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

Weeber Tibor 

 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (… …) határozata 

a 300092798-as számú háziorvosi praxis feladatainak ellátásáról 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300092798-as 

számú, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi praxis feladatainak ellátásával 2021. 

január 1-jével a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központot bízza meg.   

 

Határidő:                             azonnal 

Feladatkörében érintett:      a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

                                            a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
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