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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy: Praxisjog átadás Dr. Gallik Rita háziorvos és a PLB Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti 

Társaság alkalmazásában álló Petőfi Sándorné Dr. Pásztor Lívia háziorvos között 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit referens 

Előterjesztés egyeztetve: Pósáné dr. Pécsi Szilvia szociális főosztályvezető 

Testületi ülés időpontja: 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Lehoczky Balázs aljegyző 

Tisztelt Déri Tibor Polgármester Úr! 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. 

november 25. napján határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kötött területi ellátási 

kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására a Dr. Gallik Rita által képviselt 

Sanita Kft-vel. 

A 26. felnőtt háziorvosi körzetben praxisjoggal rendelkező dr. Gallik Rita kérelemmel élt, 

miszerint betegsége miatt kérte 2020. március 31. napjával a feladat-ellátási szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetését. Kérésének az Önkormányzat 2020. április 1. napi 

hatállyal eleget tett. Dr. Gallik Rita egyidejűleg kérte, hogy a 313/2011. (XII. 23.) az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 13/A. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján élhessen a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 

hónapos praxis eladási jogával. Dr. Gallik Rita a praxisjogát a Medorus Kft. képviseletében dr. 

Körtvélyessy Mónikának kívánta átengedni. 

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (I.30.) praxisjog átadásról szóló 

határozatának 2. pontja alapján a Medorus Kft. (székhelye: 1141 Budapest, Bajcs utca 8., 

cégjegyzékszáma: 01-09-303453) képviseletében dr. Körtvélyessy Mónika és az Önkormányzat 

2020. február 25. napján feladat-ellátási szerződést kötött, amelyben Önkormányzat megbízta dr. 

Körtvélyessy Mónikát a 26. számú felnőtt háziorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel 

járó felnőtt háziorvosi tevékenység 2020. április 1. napjától való ellátásával abban az esetben, ha 

a szerződésben foglaltaknak dr. Körtvélyessy Mónika eleget tesz. 

 

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

(XII. 23.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése értelmében a praxisengedély kiállításához 

szükséges a praxisátadásról kötött megállapodás megküldése, azonban ezt dr. Körtvélyessy 

Mónika a rendelkezésére álló hiánypótlási időszak alatt sem csatolta az Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) részére, tekintettel arra, hogy azt meg sem kötötte. Dr. 

Körtvélyessy Mónika elmondása szerint a praxisátadásról szóló megállapodást addig nem 

kívánta megkötni, amíg az UV Zrt.-vel a Budapest IV. ker. Liszt Ferenc utca 23/B. szám alatti 

háziorvosi rendelő használatbavételi szerződése megkötésre nem kerül. Az Önkormányzat 

felhívta Dr. Körtvélyessy Mónika figyelmét arra, hogy a használatbavételi szerződés megkötése 

nem feltétele a feladat-ellátáshoz szükséges engedélyek kiadásának, így a feladat-ellátási 

szerződés hatálybalépésének sem. Dr. Körtvélyessy Mónika az UV Zrt. munkatársaival nem 
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tudott megegyezni a használatbavételi szerződés tartalmi elemeiről, ezért a megállapodás 

megkötésére nem került sor. 

Tekintettel arra, hogy Dr. Körtvélyessy Mónika 2020. április 1. napjáig nem teljesítette a feladat-

ellátási szerződésben foglaltakat, a 2020. február 25. napján aláírt szerződés 2020. április 1. 

napján – az abban foglalt, a feladat-ellátáshoz szükséges engedélyek beszerzésére vonatkozó 

feltétel teljesülésének elmaradása miatt – nem lépett hatályba. Az Önkormányzat jelezte dr. 

Körtvélyessy Mónikának, hogy - a szerződéskötés kapcsán többször felmerülő nehézségek 

ellenére - nyitott arra, hogy a feladat-ellátási szerződés hatálybalépésének dátumát közös 

megegyezéssel 2020. június 1. napjára módosítsák annak érdekében, hogy dr. Körtvélyessy 

Mónika a feladat-ellátáshoz szükséges engedélyeket meg tudja szerezni, azonban dr. 

Körtvélyessy Mónika elutasította ennek és a praxisátvételnek a lehetőségét. 

 

Mivel 2020. március 31. napjával a 26. felnőtt háziorvosi körzetben praxisjoggal rendelkező dr. 

Gallik Ritával az Önkormányzat megszüntette a feladat-ellátási szerződést és Budapest Főváros 

Kormányhivatala által a praxisengedély visszavonása 2020. április 1. napjával megtörtént, így a 

háziorvosi körzet ellátásának megszervezéséről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján 2020. 

április 1. napjától az Önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

Az Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 

jogköre alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében meghozott 54/2020. (IV.8.) 

határozata értelmében 2020. április 1. napjával kezdődő hatállyal megbízta az Újpesti 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (1046 Budapest, Görgey 

A. u. 30.), hogy a Budapest IV. ker. Liszt Ferenc utca 23/B. szám alatti működési helyű, 26. 

számú felnőtt háziorvosi körzetében a felnőtt háziorvosi feladatokat területi ellátási 

kötelezettséggel, helyettesként - a praxisjog sorsának rendezéséig - ellássa. 

A PLB Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Babits Mihály 

u. 11., cégjegyzékszáma: 11-06-005344, képviseli: Dr. Petőfi Sándor; a továbbiakban: Társaság) 

alkalmazásában álló Petőfi Sándorné Dr. Pásztor Lívia 2020. április 22. napján jelezte az 

Önkormányzat felé, hogy meg kívánja vásárolni Dr. Gallik Rita praxisjogát, amely szándékát a 

2020. május 8. napján kelt, Dr. Gallik Ritával kötött praxisátruházási előszerződéssel is 

megerősítette. Kérelmezték, hogy az Önkormányzat kössön feladat-ellátási szerződést a Társaság 

képviseletében Dr. Petőfi Sándorral. A feladat-ellátásra kötelezett személy a Társaság 

megbízásából Petőfi Sándorné Dr. Pásztor Lívia (pecsétszám: 59630), aki várhatóan a praxisjog 

tulajdonosa is lesz egyben 2020. szeptember 1. napjától. 

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontja, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény 2. § (3) bekezdése és az Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi 

alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.2.) számú önkormányzati 

rendeletének 1. számú melléklete szerint az Önkormányzat 26. számú felnőtt háziorvosi 

körzetében területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására Petőfi 

Sándorné Dr. Pásztor Lívia képzettsége és gyakorlata a benyújtott igazolások alapján alkalmas. 

Kérem a Tisztelt Déri Tibor Polgármester Urat, hogy a Medorus Kft. képviseletében dr. 

Körtvélyessy Mónikával megkötött feladat-ellátási szerződés hatálybalépésének meghiúsulása 

miatt a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. 

(I.30.) praxisjog átadásról szóló határozatának 2. pontját helyezze hatályon kívül, valamint 2020. 

július 01. napjától engedélyezze a PLB Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság 

képviseletében Dr. Petőfi Sándorral a feladat-ellátási szerződés megkötését. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módostásáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott …/2020. (V…..) határozata a Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (I.30.) praxisjog átadásáról 

szóló határozat módosításáról, valamint feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Polgármester úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, hogy a Budapest Főváros 

IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (I.30.) praxisjog átadásról 

szóló határozatának 2. pontját hatályon kívülre helyezi. 

2. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Polgármester úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, hogy 2020. szeptember 1. 

napjától a PLB Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, 

Babits Mihály u. 11., cégjegyzékszáma: 11-06-005344) képviseletében Dr. Petőfi Sándorral 

a Budapest IV. ker. Liszt Ferenc utca 23/B. szám alatti működési helyű 26. számú felnőtt 

háziorvosi körzetben ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására 

feladat-ellátási szerződést köt. 

 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 15 nap 

Budapest, 2020. május 26. 

Kanász-Nagy Máté 


