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az előterjesztés Szociális, Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat kiemelten fontos feladatának tekinti az egészségügyi 
és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutást, a mindenki számára elérhető magas színvonalú, 
kulturált körülmények közötti beteg-ellátás biztosítását. Az Önkormányzat feladata különösen 
az egészségügyi alapellátás, ennek keretében a háziorvosi ellátásról való gondoskodás. Az 
alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében választása alapján 
igénybe vehető, hosszú távú személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban 
részesüljön. 

Józsefvárosban az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló  42/2018.  (XII.  21.) 
önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) - melyben szabályozásra került a 
háziorvosok ellátási területe —  45  háziorvosi és  10  házi gyerwelte rkerzet szerepel, ebből - 
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45  orvosi körzet a kerület felnőtt,  10  orvosi körzet a kerület gyermek lakosságának 
egészségügyi alapellátását biztosítja. 

A) 

Dr.  Ferenczy Judit  (Dr.  Gaál Endre Szabolcsné  Dr.  Ferenczy Judit),  mint a  Ren-Med 
Háziorvosi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:  1112 Budapest, Antonia u. 4.,  adószám: 
21520297-1-43)  képviselője  a Budapest  Józsefváros közigazgatási területén területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező  42.  számú orvosi körzet háziorvosa  2020.  január  27.  napján 
bejelentette  2020.  május  01.  napjától történő  praxis  elidegenítési szándékát, egyúttal 
megnevezte  a  praxisjogot megszerezni kívánó orvost  Dr.  Bártfay Anikó személyében, aki  a 
Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karának végzett 
orvosdoktora,  a  háziorvostan szakorvosa. 

A  praxist átvevő, vállalkozási formában, - mint a Cura-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társaság (székhely:  3516  Miskolc, Kaftka  Margit  utca  2.,  cégjegyzékszám:  05 06 007671; 
adószám:  21324510-1-05,  képviselője: Dr. Csarköné Dr. Bártfay Anikó ügyvezető) 
(továbbiakban: Cura-Med Bt.) képviselője — kívánja ellátni orvosi feladatait. Dr. Csarkóné Dr. 
Bártfay Anikó (született: )  I985-ban  végzett a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen, majd  1990.  évben belgyógyászat,  1997.  évben üzemorvostan,  1999.  évben 
háziorvostan szakvizsgát tett (a szakmai önéletrajz az előterjesztés I számú mellékletét 
képezi). 

A  praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható,  de  csak olyan orvos 
részére, aki nem rendelkezik praxisjoggal,  de  a megszerzéséhez szükséges feltételeknek 
megfelel. 
Önálló háziorvosi tevékenységet csak praxisengedély birtokában lehet folytatni, melynek 
kiadására az az államigazgatási szerv jogosult, amely az adott praxisjoggal érintett 
egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult, jelen esetben a  Budapest 
Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály. 

A  praxisjoggal rendelkező orvosnak vagy a praxisjog tulajdonosának a praxisjog 
elidegenítésére vonatkozó szándékát a települési önkormányzatnak kell bejelenteni. 
Amennyiben az önkormányzat az orvos ezen szándékát elfogadja, a praxisjogot megszerezni 
kívánó orvossal a feladat-ellátási szerződés megkötését megelőzően előszerződést köt. Az 
előszerződésben az Önkormányzat vállalja, hogy  ha  a praxisjogot átvevő orvos rendelkezik az 
illetékes szakigazgatási szerv által kiállított jogerős praxisengedéllyel, a feladat-ellátási 
szerződést meg fogja kötni.  A  hatályos jogszabályok rendelkezései szerint a feladat-ellátási 
szerződés legrövidebb időtartama  5  év. Amennyiben a praxisjogot megszerezni kívánó 
orvossal a települési önkormányzat nem kíván feladat-ellátási szerződést kötni, errő l 
nyilatkoznia kell. 

A  praxisjog átadásának jogszabályi akadálya nincs, amennyiben ahhoz az Önkormányzat 
hozzájárul. 

B) 

Dr. Huszár  Andras,  mint a Dr. Huszár Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 
1078 Budapest,  Hernád  u. 14.1.,  adószám:  21953415-1-42)  képviselője a  Budapest 
Józsefváros közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező  54.  számú 
orvosi körzet házi gyermekorvosa  2020.  január  27.  napján bejelentette, hogy életkorára 
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tekintettel és egészségi állapota miatt a  2016.  november  09.  napján kelt egészségügyi feladat-
ellátási szerződését rendes felmondással  2020.  július  31.  napjával felmondja. 

A  feladat ellátásának zavartalan biztosítása érdekében javasolom, hogy az  54.  számú orvosi 
körzet egészségügyi feladatait  2020.  augusztus  01.  napjától a JEK lássa el, melyhez szükséges 
a JEK engedélyezett létszámának  2  fővel történő  (1  fő orvos és  1  fő asszisztens) emelése. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló  2000.  évi II. törvény végrehajtásáról szóló  313/2011. 
(XII.  23.)  Korm. rendelet  13/A.  § (I) bekezdése alapján a feladat-ellátási szerződés 
megszűnését követően  6  hónap (Dr. Ferenczy Judit esetében  2020.  szeptember  30.,  Dr. 
Huszár  Andras  esetében  2021.  január  31.)  időtartam áll a praxisjog jogosultjának 
rendelkezésére a praxisjog elidegenítésére.  A  praxisjog elidegenítése esetén az azt 
elidegeníteni kívánó személy bejelenti szándékát az adott praxisjoggal érintett települési 
önkormányzatnak. Ezt követően az Önkormányzat döntése szükséges a praxisjogot 
megszerezni kívánó orvossal történő feladat ellátásról. Amennyiben azonban az elidegenítés a 
fent leírt határidőn belül nem történik meg, a feladatot a JEK látja el a továbbiakban is. 

II.  A  beterjesztés indoka 

A 42.  számú  es  az  54.  számú orvosi körzetek feladat-ellátásának biztosítása, valamint a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által történő finanszírozása érdekében 
szükséges, hogy döntését a Képviselő-testület a február  27-i  ülésén meghozza. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  42.  számú és az  54.  számú területi ellátási kötelezettséggel rendelkező orvosi 
körzetek feladat-ellátásának biztosítása. 

A) A 42.  számú orvosi körzetre vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerződés  2020. 
május  01.  napjától történő megkötése a Cura-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társasággal és az ellátásért személyesen kötelezett Dr. Csarkóné Dr. Bártfay Anikóval. 
Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés megkötése pénzügyi fedezetet igényel, mely a 
2020.  évi költségvetési rendelet-tervezetben szerepel. 

B) Az  54.  számú orvosi körzet feladat ellátásának folyamatos biztosítása a JEK-en keresztül, 
amennyiben a praxisjog elidegenítése nem történik meg  2020.  július  31.  napjáig. 

A  JEK engedélyezett létszámának  2020.  augusztus  01.  napjától  2  fővel történő megemelése 
800.000,-  Ft/hó (bér + járulék) és  50.000,-  Ft/hó (dologi) összesen  850.000,-  Ft/hó összegű 
további fedezetet igényel, mely NEAK finanszírozás útján biztosított. 
A  körzet feladat-ellátásának biztosítása külön pénzügyi fedezetet nem igényel.  A  Józsefvárosi 
Szent Kozma Egészségügyi Központ NEAK által történő finanszírozás alapján látja el a 
feladatot. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  23.  *  (5)  bekezdés  9.  pontjában foglaltakon alapul, mely szerint a kerületi 
önkormányzat feladata különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód 
segítését célzó szolgáltatások. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló  2015.  évi CXXIII. törvény I. §  (1)  bekezdése alapján az 
egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében 
választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos 
egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül. 
Az  5.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 
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körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról.  A 8.  §  (1)  bekezdése szerint 
a háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése, korai felismerése és gyógyítása, valamint az egészségfejlesztés 
céljából. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló  2000.  évi II. törvény I. §  (2)  bekezdésének a) pontja 
szerint önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi 
alapellátásról szóló törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos által nyújtott 
egészségügyi ellátás. Az  1.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja szerint a praxisjog: az egészségügyi 
államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység 
nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi 
ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.  A 2.  §  (3)  bekezdése alapján a 
praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható, a  (7)  bekezdés 
alapján,  ha  a praxisjog elidegenítésére a  (6)  bekezdés alapján jogosult személy e jogával az ott 
megjelölt határidőn belül nem él, a praxisjog megszűnik.  A 2/B.  §  (4)  bekezdése szerint a 
praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat 
közötti feladat-ellátási szerződésben  hat  hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható 
meg. Ugyanezen jogszabály  2/A.  §  (1)  bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére 
vonatkozó szándékát — a praxisjogot megszerezni kívánó oryost is megjelölve — az azt 
elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési 
önkormányzatnak.  A (2)  bekezdés szerint,  ha  az  (1)  bekezdés szerinti önkormányzat 
a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal — a praxisjog megszerzése esetén — az adott 
körzetben a  2/B.  § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést 
kötnek, 
b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a  2/B.  §-a szerint 
feladat — ellátási szerződést kötni, erről az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 
45  napon belül nyilatkoznia kell. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló  2000.  évi II. törvény végrehajtásáról szóló  313/2011. 
(XII.  23.)  Korm. rendelet  5.  §  (2)  bekezdésében foglaltak alapján amennyiben a praxisjog 
jogosultja másik körzetre vonatkozó praxisjogot szerez, az új praxisjogra vonatkozóan 
kiadható praxisengedély, feltéve, hogy a korábbi praxisjoggal érintett körzetben a praxisjog 
jogosultja a helyettesítésről gondoskodik. Ugyanezen jogszabály  13/A. §-ban  foglaltak 
alapján a praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő  6  hónap 
alatt van lehetőség. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Melléklet:  1.  számú melléklet szakmai önéletrajz 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  .../2020. 
(11.27.)  számú határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

I. a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és  a  Ren-Med Háziorvosi és 
Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:  1112 Budapest, Antonia u. 4.,  adószám:  21520297-1-
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43)  között a  42.  számú orvosi körzet egészségügyi feladat ellátására megkötött egészségügyi 
feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel  2020.  április  30.  napjával megszünteti. 

2. a  Budapest  Józsefváros közigazgatási területén működő  42.  számú orvosi körzet egészségügyi 
feladatai biztosítása érdekében egészségügyi feladat-ellátási szerződést köt a praxisjogot 
vállalkozási formában megszerezni kívánó Dr. Csarkóné Dr. Bártfay Anikóval, mint a Cura-
Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:  3516  Miskolc, Kaffka Margit utca 
2.,  cégjegyzékszám:  05 06 007671;  adószám:  21324510-1-05,  képviselője: Dr. Csarkóné Dr. 
Bártfay Anikó ügyvezető) képviselőjével  2020.  május  01.  napjától. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  1.  és  2.  pontjai szerinti szerződések előkészítésére és 
aláírására. 

Felelős:  1.-3.  pontok esetében polgármester 
Határidő:  1.-2.  pontok esetében február  27., 3.  pont esetében  2020.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ 

H.  HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  .../2020. 
(11.27.)  számú határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1. a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Dr Huszár Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:  1078 Budapest,  Hernád  u. 14.1.,  adószám:  21953415-
1-42)  között az  54.  számú orvosi körzet feladatainak ellátására megkötött egészségügyi 
feladat-ellátási szerződést  2020.  július  31.  napjával közös megegyezéssel megszünteti. 

2. a  Budapest  Józsefváros közigazgatási területén működő  54.  számú orvosi körzet 
egészségügyi feladatait  2020.  augusztus  01.  napjától a Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ látja el, amennyiben a praxisjog az arra jogosult által  2020.  július  31. 
napjáig nem kerül elidegenítésre. 

3. a  Budapest  Józsefváros közigazgatási területén működő  54.  számú orvosi körzet egészségügyi 
feladat-ellátására tekintettel a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett 
álláshelyét  2020.  augusztus  01.  napjától határozatlan időre  2  fővel megemeli, így a 
költségvetési szerv engedélyezett létszáma  289  főről  291  főre változik (szakmai álláshely: 
220,  technikai/kisegítő álláshely:  71),  melynek fedezetét NEAK finanszírozásból biztosítja. 

4. felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatóját a NEAK 
finanszírozási szerződés megkötésére, valamint a működési engedélyezési eljárás 
lefolytatására. 

5. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti szerződés előkészítésére és  2.  pontja 
szerinti feladat ellátáshoz szükséges dokumentumok aláírására 
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6.  felkéri a polgármestert, hogy a határozat  3.  pontjában foglaltakat a  2020.  évi költségvetés 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős:  1.-3., 5-6.  pontok esetében polgármester 
4.  pont esetében: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója 

Határidő:  1.-3.  pontok esetében február  27., 4.- 5.  pontok esetében  2020.  július  31., 6.  pont 
esetében a  2020.  évi költségvetés módosítása. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ 

Budapest, 2020.  február  18. 

Pikó  Andras 
polgármester 

Tör nyességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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Budapest, 2019 12. 14. 
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