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ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 16-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: II. számú háziorvosi körzet praxisjogával kapcsolatos döntések meghozatala 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A KODEIN-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátott Felelősségű Társaság (székhelye: 5700 

Gyula, Nagyváradi u, 30. (Cg, 04-09-009557/4, adószáma: 11686059-2-04, képviseli Dr. 

Molnár Katalin háziorvos) egészségügyi szolgáltatóval, a II. számú felnőtt háziorvosi körzet 

ellátására feladatellátási szerződést az önkormányzat 2014. július 18. napjától. Dr. Molnár 

Katalin háziorvos 2022. november 9-én bejelentette, hogy a Medgyesegyháza II. számú 

háziorvosi praxishoz (NEAK azonosító: 040090116) tartozó jogát el kívánja idegeníteni, a 

praxisjogot Hack Józsefné Dr. Kis Éva (szül.: 1980.10.23., an: Izsó Katalin) háziorvos 

szándékozik megvenni, a feladatot pedig ellátni. A praxis átadását 2022. 12. 31-én tervezik, 

2023. 01. 01-jétől Hack Józsefné dr. Kis Éva üzemeltetné. Dr. Molnár Katalin és Hack 

Józsefné Dr. Kis Éva 2022. november 11-én az átruházási szándékról megállapodást kötöttek.  

 

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

    

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 véglegessé 

válásától.   

(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. 

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) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat - a praxisjog engedélyezésére jogosult 

egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően -   

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 az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 45 

napon belül nyilatkoznia kell. 

(2a) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőben 

nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvossal az 

adott körzetben a 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződést meg kívánja kötni. Ebben az 

esetben az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 90 napon belül az adott körzetre 

vonatkozóan a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést az (1) bekezdés szerinti 

önkormányzat és a praxisjogot megszerezni kívánó orvos megköti. 

 

A fenti 2/A. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzatnak a praxisjogot megszerezni 



kívánó orvossal történő előszerződéskötést megelőzően ki kell kérnie a praxisjogot 

engedélyező szerv véleményét. Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 

516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése értelmében praxisjogot engedélyező 

szerv az Országos Kórházi Főigazgatóság.  

Az önkormányzat, valamint a praxisjogot Átvevő Orvos – szerződés szerinti Szolgáltató – 

között megkötendő Szerződést az alábbi tartalommal javaslom elfogadni: 

 

„SZERZŐDÉS 

HÁZIOVOSI FELDAT ELLÁTÁSÁRA TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL 

- tervezet - 

amely létrejött Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  (székhely: 5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1., azonosítószám (törzsszám): 725217, adószám: 15725211-2-04, 

bankszámlaszám: 11733137-15344083-00000000) képviseli Kraller József Polgármester  

(továbbiakban Önkormányzat) 

másrészről Hack Józsefné Dr. Kis Éva  egyéni vállalkozó 5700 Gyula, Ív u. 5. ( 

Nyilvántartási száma: 57708326, adószáma: 59660118-1-24, bankszámlaszáma: 11733027-

28366636) mint megbízott továbbiakban: Szolgáltató között a háziorvosi szolgáltatás biztosítása 
tárgyában az alábbi feltételek szerint: 

 

Előzmények: 

Medgyesegyháza Város II. számú felnőtt háziorvosi körzetének háziorvosa Dr. Molnár 

Katalin 2022.11.09. napján írásban bejelentette, hogy a Medgyesegyháza II. számú felnőtt 

háziorvosi körzethez tartozó praxisjogát elidegeníteni kívánja Hack Józsefné Dr Kis Éva 

részére. A praxis átadását 2022.12.31. napján tervezik. A II. számú háziorvosi körzetben 

2023. január 1 napjától kezdődően a háziorvosi ellátást Hack Józsefné Dr. Kis Éva  egyéni 

vállalkozó 5700 Gyula, Ív u. 5. ( Nyilvántartási száma: 57708326, adószáma: 59660118-1-24, 

bankszámlaszáma: 11733027-28366636) szolgáltató látja el, területi ellátási kötelezettséggel, 

melyben Dr. Kis Éva személyes közreműködésével önálló orvosi tevékenységet végez.  

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 11.§ (1.) bekezdése, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény (továbbiakban: Etv.) 152. § (1) bekezdés a) pontja alapján köteles 

gondoskodni az egészségügyi alapellátásról, ennek keretében a háziorvosi 

alapellátásról, mint az Etv. 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatásról. 

2.  Az Önkormányzat az előző pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatást az Etv. 3. § 

f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés alapján, az 

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) 

bekezdés b) pontja szerinti orvosi szakképesítéssel rendelkező személlyel (illetve ilyen 

személy személyes közreműködésével működő gazdasági társasággal) kötött 

háziorvosi feladat ellátási szerződés útján kívánja ellátni, aki esetén a praxisjog 

egészségügyi államigazgatási szerv általi kiadásának feltételei fennállnak 

3. Jelen szerződés alapján a Szolgáltató az 1. pont szerinti egészségügyi szolgáltató. 

Jelen szerződés alapján a háziorvosi feladatokat ellátó személy Dr. Kis Éva (szül.., 

anyja neve: Diploma száma: 38/2005.O.E., kelte: 2005. VI. 18. szakorvosi képesítés 

száma: 1198/2009, kelte: 2009. XI. 18 Megnevezése: háziorvostan szakorvosa. 



Orvosok országos nyilvántartási száma: 65356), aki a jelen szerződés tárgyát képező 

egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. 

4. Szolgáltató képviselője kijelenti, hogy az Öotv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 

orvosnak minősül. 

5. A jelen szerződés tárgya: háziorvosi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel. 

6. A háziorvosi alapellátási kötelezettség kiterjed a Medgyesegyházán lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel és érvényes egészségbiztosítási kártyával rendelkező 18. életévét 

betöltött lakosokra. A háziorvosi alapellátás tekintetében a Szolgáltató ellátási 

területe Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi 

körzetekről szóló 1/2011. (I.12.) Ök. rendeletének II. számú mellékletében 

meghatározott II. számú felnőtt háziorvosi körzetre terjed ki. 

7. A fentieken túl a Szolgáltató köteles ellátni területi és személyi feltételektől 

függetlenül a mindenkor hatályos magyar vagy közösségi jogszabályokban 

meghatározott sürgősségi eseteket a rendelkezésre állás ideje alatt. 

8. A Szoláltató kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén az érvényes 

előírásoknak, szakmai szabályoknak megfelelő háziorvosi alapellátásról 

folyamatosan, magas szakmai színvonalon gondoskodik. Munkahelyén a szakma 

szabályai szerint etikus magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyaránt. 

9. A Szolgáltató a háziorvosi feladatokat az általa foglalkoztatott asszisztens 

közreműködésével látja el. 

10. A Szolgáltató képviselője akadályoztatása esetére köteles gondoskodni 

helyettesítéséről. A helyettesítést a Szolgáltató szervezi meg és gondoskodik a 

helyettes díjazásáról.  

11. A Szolgáltató biztosítja saját és alkalmazottja rendszeres szakmai továbbképzését. 

12. A Szolgáltató köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, az adatok 

megőrzésére és a személyiségi jogok védelméről szóló rendelkezések maradéktalan 

betartására. 

13. A felek megállapítják, hogy az Önkormányzat az ügyeleti ellátást más szolgáltatóval 

kötött szerződés útján biztosítja, ezért a Szolgáltató a háziorvosi ügyeleti szolgálatban 

jelen szerződés alapján nem vesz részt.  

14. A felek megállapodnak, hogy Szolgáltató rendelési ideje legalább heti 20 óra az 

alábbi rendelési idő szerint: 

Rendelési idő:  
Hétfő:  8.00 órától 12.00 óra   

Kedd:  8.00 órától 12.00 óra  

Szerda: 8.00 órától 12.00 óra  

Csütörtök: 8.00 órától 12.00 óra  

Péntek: 8.00 órától 12.00 óra  

Rendelkezésre állási idő hétfőtől-péntekig 8.00 órától 16.00 óráig tart. 
 

15. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy rendelési idejének változását az 

Önkormányzatnak bejelenti. 

 

16. A felek megállapodnak abban, hogy az Egészségbiztosítási Pénztárral a Szolgáltató 

közvetlenül köt szerződést. A finanszírozási szerződés alapján lehívott finanszírozás 

kizárólag a Szolgáltatót illeti, az ehhez kapcsolódó kötelezettségek a Szolgáltatót 

terhelik.  

17. A Szolgáltató az ellátási kötelezettsége alá tartozó betegtől az egészségügyi 



szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban térítési díjra nem jogosult, kivéve a 

mindenkor hatályos magyar vagy közösségi jogszabályok által megállapított térítési 

díjakat. A térítés ellenében nyújtott ellátásból származó bevételek – számlaadási 

kötelezettség mellett – teljes egészében Szolgáltatót illetik meg. 

18. Önkormányzat az OEP finanszírozáson túl havi bruttó 60.ooo.- Ft, azaz Hatvanezer 

forint finanszírozást biztosít Szolgáltató részére utólag számla alapján minden hónap 

5. napjáig. Felek az önkormányzati finanszírozás összegét minden év december 31. 

napjáig a következő évre vonatkozóan felülvizsgálják. 

19. Az Önkormányzat a háziorvosi ellátás biztosítása céljából az orvosi rendelőt és annak 

berendezési tárgyait, valamint a háziorvosi alapellátás nyújtásához szükséges külön 

jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket; szükséges eszközöket, 

műszereket térítésmentesen a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. 

20. A Szolgáltató a tárgyi feltételek biztosítását a továbbiakban átvállalja.  Ennek 

keretében gondoskodik az eszközök karbantartásáról, javításáról, szinten tartásáról. 

A szerződés hatályba lépését követően a Szolgáltató saját felelősségi körében 

gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról, erre nézve az 

Önkormányzattól semmilyen támogatásban nem részesül. 

21. A rendelő felszerelési tárgyait és műszereit az Önkormányzat működőképes 

állapotban leltár szerint adja át a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a jelen szerződés 

megszűnése esetén a rendelőt, annak felszerelési tárgyait térítésmentesen és leltár 

szerint adja vissza az Önkormányzat számára. Az átadott tárgyak jegyzékét jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. Szolgáltató az 

amortizálódott, elhasználódott tárgyi eszközök selejtezésére minden év november 15-

ig javaslatot tesz az Önkormányzatnak. 

22. Az orvosi rendelő üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi költségeket – fűtés, 

elektromos energia, víz, szennyvíz, szemétszállítás, telefon, internet- az Önkormányzat 

viseli, és biztosítja a rendelő takarítását. A rendelő épületének biztosítását az 

Önkormányzat fizeti és az erre vonatkozó szerződést a Szolgáltató tudomásával az 

Önkormányzat köti meg. 

23. A Szolgáltató vállalja, hogy az orvosi ellátás működtetésével kapcsolatos anyagokat, 

gyógyszereket, nyomtatványokat, irodaszereket maga szerzi be, és azok költségeit 

állja. 

24. Az Önkormányzat gondoskodik a rendelő rendszeres karbantartásáról, felújításáról.  

25. A rendelő helyiségeivel és berendezésével az Önkormányzat a Szolgáltató működési 

idején kívül sem rendelkezhet, bérbe vagy használatba csak a Szolgáltató 

hozzájárulásával adhatja. 

26. A felek jelen szerződés megszegésével a másik félnek okozott kárért a polgári jogi 

felelősség szabályai szerint tartoznak helytállni (kártérítés). 

27. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat érdekkörében felmerülő 

esetleges körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár esetén a 

kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 

venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves 

összeget.  

28. Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP 

által igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 

29. Jelen szerződés 2023.01.01. napján lép hatályba. 

30. A Felek jelen szerződést 2023. 01.01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra 

kötik meg. 

31. A szerződés felmondása mindkét fél részéről hat hónapos felmondási határidővel 

történhet. Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést az alábbi indokolással 

mondhatja fel, ha az orvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit 

írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a 



jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, valamint ha a megbízott, 

illetve személyes közreműködője önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 

jogosultságát bármely okból elveszti. 

32. Jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben – így különösen a felek 

kártérítési, kártalanítási felelősségére, a jelen szerződés felmondására, valamint a 

praxisjog elidegenítésére vonatkozó rendelkezések – az egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályok, a Ptk., rendelkezései alkalmazandók. 

33. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………… Kt. 

számú határozatával felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

34. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, 

azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

Medgyesegyháza, 2022.  

 

____________________________    _________________________ 

             Polgármester           Szolgáltató képviselője” 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

1. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Molnár Katalin 

háziorvos praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékának bejelentését, ezzel a 

feladat-ellátás Átadó Orvos bejelentésével egyező tartalommal történő megszűnését 

tudomásul vette, és úgy dönt, hogy Hack Józsefné Dr. Kis Éva, praxisjogot 

megszerezni kívánó orvossal való feladat-ellátási szerződés megkötéséhez a praxisjog 

engedélyezésére jogosult államigazgatási szerv – Országos Kórházi Főigazgatóság – 

véleményét megkéri, valamint  

2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a véleménykéréshez szükséges dokumentumokat (általános orvosi 

diplomának, háziorvostan szakvizsga bizonyítványnak, Magyar Orvosi Kamara 

tagsági igazolásának és az egészségügyi szakmai alkalmassági véleményének másolati 

példánya) Hack Józsefné Dr. Kis Éva, praxisjogot megszerezni kívánó orvostól 

bekérje, mindezekkel egyidejűleg 

3. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hack 

Józsefné Dr. Kis Évával, mint praxisjogot megszerezni kívánó orvossal – szerződés 

szerinti Szolgáltatóval ) feladat-ellátási szerződést köt a Határozat elválaszthatatlan 

mellékletét képező feltételekkel. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kraller József polgármester 

  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

Medgyesegyháza, 2022. november 16. 

Kraller József 

polgármester 


