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ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Tárgy: javaslat Dr. Buda Borbála háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegye-

zéssel történő megszüntetéséről, valamint a körzet helyettesítő orvossal történő ellátásáról (Bu-

dapest, IV. kerület, Vasvári Pál utca 20-22. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő) 

 

Testületi ülés időpontja: 2020. január 30. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 

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

1. számú melléklete szerint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 14. számú 

felnőtt háziorvosi körzetében, önálló orvosi tevékenységet vállalkozási szerződés formában vég-

ző, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező Dr. Buda Borbála háziorvossal a Radvány-Med 

Kft. képviseletében 2013. november 28. napján feladat-ellátási szerződés került megkötésre. 

 

Dr. Buda Borbála betegsége miatt (tartós betegállománya alatt) 2019. február 1. napjától tartós 

helyettesek engedélyezést kérte az Önkormányzattal, mely helyettesekhez az Önkormányzat 

hozzájárult. 

Dr. Buda Borbála 2020. januárjában jelezte, hogy a táppénzes éve lejárt és 2020. január 3. napjá-

tól rokkant járadékos, mivel munkáját képtelen ellátni és az eddigi tartós helyettese is abbahagy-

ta a doktornő praxisában a helyettesítést, kéri a feladat-ellátási szerződés közös megszüntetését, 

azzal, hogy a praxisátadását követő hat hónapban az praxis eladási jogát fenntartja.  

Jelenleg az azonos műszakban dolgozó kolléga helyettesíti őt (Dr. Lisziczky Geyza háziorvos). 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy háziorvosi praxis iránt alig mutatkozik keres-

let. A Doktornő praxisát folyamatosan próbálja értékesíteni, ám mindezidáig ennek ellenére nem 

járt sikerrel. 

Dr. Buda Borbálától az Önkormányzat a praxisjogot nem veheti át, mert a vonatkozó jogsza-

bályok alapján a praxisjog olyan önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélybe fog-

lalt jog, mely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott 

körzetben végezhető. A praxisjog személyhez kapcsolódó jog. A jogszabályi rendelkezések ér-

telmezéséből kitűnik, hogy a jogalkotó praxisjog tulajdonosaként magánszemélyt ismer.  

  

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései szerint:  

„1. § (1) E törvény hatálya a Magyarország területén egészségügyi szolgáltatás keretében nyúj-

tott önálló orvosi tevékenységre és az e tevékenységet nyújtó orvosokra terjed ki.  

(2) E törvény alkalmazásában  

a) önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi alapellá-

tásról szóló törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: 

háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;  
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b) orvos: a külön jogszabály szerint vezetett alap- és működési nyilvántartásban szereplő orvosi, 

fogorvosi szakképesítéssel rendelkező személy;  

c) praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott 

önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló or-

vosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.  

2. § (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatá-

rozott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott házior-

vosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.  

(2) A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivé-

tellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytat-

ható.  

(3) A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban megha-

tározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. (…)  

(9) A praxisjog bérbe, haszonbérbe nem adható és gyakorlásának joga sem ingyenesen, sem 

visszterhesen más részére át nem engedhető. (…)” 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala részéről a praxisengedély visszavonása még nem történt 

meg, így a feladat-ellátási szerződés megszűnését követően a háziorvosi körzet ellátásának meg-

szervezéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 4. pontja alapján 2020. január 1. napjától az Önkormányzatnak kell gondoskodnia.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezen feladatot delegálja az Újpesti Egészségügyi 

Nonprofit Kft. hatáskörébe. Ez a Doktornő praxisának az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. 

által történő működtetését jelenti, amit az ÁNTSZ engedélyével és a NEAK-kal kötött finanszí-

rozási szerződéssel folytathat. 

  

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a feladat-ellátásának biztosítása helyettesítés útján, 

csak átmeneti jellegű. A megüresedett praxist meghirdetésre kerül az Önkormányzat részéről is 

az Alapellátási Intézet honlapján 2020. június 1-től (2020. június 1. szűnik meg a praxis eladá-

si/vételi joga), azonban, ha vevő nem fog jelentkezni a körzetösszevonás elkerülhetetlen lesz.  

 

Határozati javaslat: 

 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Radvány-Med Kft. ügyvezetőjével Dr. Buda Borbálával a 14. számú háziorvosi körzet 

működtetésére, 2013. november 28. napjától határozatlan időre kötött feladat-ellátási 

szerződést közös megegyezéssel, 2020. január 1.-i hatállyal megszűnteti.  

  

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy  

 

 a) a feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapo-

dást aláírja.  

b) a szerződés megszüntetéséről értesítse Budapest Főváros Kormányhivatalát és a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőt.  

 

3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

háziorvosi körzet ellátásáról saját intézménye, az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Kft. keretein belül, helyettesítés útján gondoskodik.  

  

4. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

döntésről értesítse Dr. Buda Borbála háziorvost.  
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5. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felkéri az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft vezetőjét, hogy az új feladat el-

látásával kapcsolatban az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft működési en-

gedélyét módosítsa, egyúttal felhatalmazza, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapke-

zelővel kötendő finanszírozási szerződést írja alá.  

 

 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

Budapest, 2020. január 24.  

 

 

 

                   Kanász-Nagy Máté  

 

 

 

 

 

Az előterjesztést tárgyalta a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Pósáné dr. Pécsi Szilvia, Szociális Főosztály mb. főosztályvezetője 


