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Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Hajdu Gábor háziorvos a Hajdu - Sanitas Eü. Bt. képviseletében 2016. május 1. hatállyal a
Vése Községi Önkormányzattal kötött egészségügyi vállalkozás keretében végzett területi
ellátási szerződést felmondta. Továbbá jelezte, hogy a praxist 2016. november 1. napjától Dr.
Huszár Zoltán tulajdonába fog kerülni, illetve kívánja adni.
A köztes időben heti rendszerességű helyettesítésre fog sorkerülni (kedden, szerdán és
pénteken a délutáni órákban saját magát fogja a doktorúr helyettesíteni).
A kialakult helyzetben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény előírásait
kell áttekintenünk.
1. § (2) E törvény alkalmazásában
a) önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a
továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;
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 orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben
végezhető.

2. § (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban
meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által
meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre
emelkedésétől.
(2) A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott
kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben
folytatható.
(3) A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban
meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.
(8) A praxisjog elidegenítésére irányuló jog a praxisjog jogosultját is megilleti.
(9) A praxisjog bérbe, haszonbérbe nem adható és gyakorlásának joga sem ingyenesen, sem
visszterhesen más részére át nem engedhető.
2/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni
kívánó orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott
praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak.
(2) Amennyiben 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. § szerinti
feladat-ellátási szerződést kötni, erről nyilatkoznia kell.
2/B. § 1 (1) 2 A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési
önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés)
kötelezően tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket:
a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a
fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,
d) 3 a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal
rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani,
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,
h) a szerződés időtartama,
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.
(1a) 4 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartási kötelezettség körében a települési
önkormányzat köteles gondoskodni
a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban:
rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes használatba adásáról,
b) - amennyiben a rendelő nem a háziorvos vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban
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elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó
munkák elvégzéséről.
(2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év.
(3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre
vonatkozó előírásokat,
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti.
(4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható
meg.
(5) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési
önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe
kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
(6) A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti.
(7) A közalkalmazotti jogviszonyban álló, praxisjoggal rendelkező háziorvos esetében az (1)
bekezdésben foglaltakat - a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokkal
összhangban - megfelelően alkalmazni kell.
(8) 5 A feladat-ellátási szerződés megkötésekor felmerülő vitás kérdések rendezésében a
praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv - a felek által
meghatározott kérdések eldöntésében - segítséget nyújt.

A fentiekben hivatkozott törvény 2/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján javaslom, hogy
döntsön a képviselő-testület arról, hogy a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal – a
praxisjog megszerzése esetén – az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván-e kötni,
vagy sem, és erről a felek előszerződést kötnek-e. Mindez kerüljön határozati formában
meghatározásra.

Nagyszakácsi, 2016. március 17.

Ács Attila
jegyző
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