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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

dr. Topáné dr. Vígh Katalin (Baby-Med Kft képviseletében) házi gyermekorvos bejelentette 

nyugdíjba vonulását 2021. december 31. napjával. A feladatellátási szerződés 2022. március  

31. napján megszűnt. Az Önkormányzat  2022. március 24-én megbízási szerződést kötött 

2022. április 1. napjától a 2. számú gyermekorvosi körzet tartós helyettesítésére és iskola 

egészségügyi feladatok ellátására dr. Horváth Eszter Mária házi gyermekorvossal.  

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 1.§ (2) bek. c) pontja 

szerint a praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az orvos részére adott önálló 

tevékenység nyújtására jogosító (működési) engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló 

orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel meghatározott körzetben végezhető. 

Az Öotv. 2.§ (3) bekezdése szerint a praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű 

jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és 

folytatható. 

A fentiek alapján tehát az önkormányzat praxisjoggal nem rendelkezhet, ugyanakkor a 

Magyarországi helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 13 § (1) 

bek. 4. pontja szerint feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, tehát a praxis 

betöltéséről gondoskodnia kell, viszont nem kérhet érte pénzügyi ellenszolgáltatást. 

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

(XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. Rendelet) 13/A.§ (1) bekezdése alapján 
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Vigh Katalin doktornőnek a feladat ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van 

lehetősége a praxisjog elidegenítésére, amely 2022. szeptember 30. napján lejár, a praxis jog  

az önkormányzathoz e naptól kerülhet át. 

„13. § (1) A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki - figyelembe véve 

az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat is - nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy 

megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek. 

(2) A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc napon 

belül az eladó bejelenti a praxiskezelőnek. 

13/A. § *  (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 

hónap alatt van lehetőség. 

(2) *  Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló háziorvos egészségügyi szolgálati 

jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap 

alatt van lehetőség. 

(3) *  A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve az egészségügyi szolgálati jogviszony 

megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező 

szervet.” 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 4. pontja alapján  

pályázatot ír ki Kistarcsa 2. számú körzet gyermekorvosi praxis betöltésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Juhász István polgármester 

 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Kistarcsa, 2022. augusztus 17. 

 

 

 

  Juhász István 

  polgármester 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100313.kor#lbj15idcfca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100313.kor#lbj16idcfca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100313.kor#lbj17idcfca

