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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Vár-Med 2000 Bt. képviseletében Dr. Szabó Krisztina a 14. számú felnőtt háziorvosi körzet
háziorvosa rendelési idejének megváltoztatását, a rendelési idő növekedését jelentette be és
kérte a feladat-ellátási szerződés módosítását.
A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
2. § (1) bekezdése értelmében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a

továbbiakban: Eüatv.) szerinti praxisközösség a (2) és (3) bekezdés szerinti formákban jöhet
létre.
A Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdése szerint az egészségügyi alapellátási szakmai
együttműködés érdekében a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
miniszteri rendelet szerinti területi kollegiális szakmai vezető háziorvosok illetékességi területén
egy-egy - a terület háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi praxisaiból (a továbbiakban
együtt: szolgálat) álló - kollegiális praxisközösség jön létre. A (2) bekezdés szerinti kollegiális
praxisközösségen belül egy telephelyen, vagy egy járáson belül egymás közelében működő
egészségügyi alapellátási körzetekben legalább 5 legfeljebb 10 háziorvosi, illetve házi
gyermekorvosi (a továbbiakban: együtt háziorvos) szolgálat részvételével a magasabb szintű
egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében a következő szakmai együttműködési formák
hozhatók létre és vehetők nyilvántartásba:
a) egyesült praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között
létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az alapellátási feladataik
összehangolt ellátása érdekében valamennyi háziorvosi szolgálatot ugyanaz az egészségügyi
szolgáltató működteti;
b) integrált praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között
létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az érintett háziorvosi
szolgálatban praxisjoggal rendelkező háziorvosok vagy a háziorvosi szolgálatokat működtető
egészségügyi szolgáltatók - önállóságukat megtartva - egy közösen alapított egészségügyi
szolgáltatót hoztak létre alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében;
c) praxisközösségi konzorcium, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat
között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az érintett háziorvosi
szolgálatokat működtető egészségügyi szolgáltatók - megőrizve önállóságukat - egymással
konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek alapellátási feladataik összehangolt
ellátása érdekében, és soraikból egy konzorciumvezetőt jelöltek meg, amely képviseli az
együttműködést.
A fenti praxisközösségben 5 háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatonként, illetve 5
háziorvosi vagy házi gyermekorvosi szolgálatonként további egy fogorvosi szolgálat is részt
vehet, ezzel a praxisközösség legfeljebb 12 szolgálatból is állhat. Egy szolgálat egy
praxisközösségben vehet részt. A praxisközösség vagy praxisközösségi szolgáltató tagja
kizárólag a praxisközösséghez csatlakozó valamely szolgálat által ellátott alapellátási körzet
tekintetében területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
a) praxisjoggal rendelkező személy (illetve egyéni vállalkozó), vagy

b) az a) pont szerinti személy vagy személyek - közeli hozzátartozóival egybeszámított közvetlen vagy közvetett minősített többségi befolyásával működő egészségügyi szolgáltató,
vagy
c) állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltató
lehet.
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2. § (2) bekezdése szerinti kollegiális
praxisközösségben való részvétel feltétele, hogy a szolgálatot működtető a praxiskezelő által
közzétett formában praxisközösségi felvételi kérelmet nyújt be, amelyben nyilatkozatot tesz,
hogy orvosával szolgálatonként vállalja
a) a területi kollegiális szakmai vezetői választásokon való részvételt,
b) a praxiskezelő, illetve a területi szakmai vezető által összehívott konzultációkon való
részvételt,
c) hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne legalább 4 óra prevenciós
rendeléssel,
d) a prevenciós rendelés során a praxiskezelő által megadott módszertanok alkalmazását,
e) a praxis aggregált morbiditási, mortalitási és a praxiskezelő által kért statisztikai adatok
összeállítását és megadását,
f) a területen működő szolgálatokkal közös helyettesítési rend kialakítását,
g) a területen működő szolgálatokkal és ügyeleti szolgálatokkal ügyeleti rend kialakítását.
A Vár-Med 2000 Bt. és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között 2013. évben jött
létre feladat-ellátási szerződés, amely alapján Dr. Szabó Krisztina 2013. január 01. napjától az
önkormányzat alapellátási

kötelezettségébe tartozó,

a

szerződésben

meghatározott

szolgáltatásokat a terület lakossága részére folyamatosan nyújtja. A feladat-ellátási szerződés
2013. január 1-től kezdődően 5 éves határozott időtartamra jött létre azzal, hogy ha az 5 éves
határozott idő lejártával a szerződő felek másként nem rendelkeznek, a szerződés minden
további intézkedés nélkül határozatlan idejűre változik.
A Vár-Med 2000 Bt. képviseletében Dr. Szabó Krisztina több háziorvossal együtt
praxisközösséget kíván létrehozni a magasabb színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása
érdekében, amelyhez szükséges vállalni hetente a legalább 20 óra rendelési idő biztosítását,
benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel. Dr. Szabó Krisztina felnőtt háziorvos a 1014
Budapest, Tárnok utca 9-11. szám alatt található 14. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó
háziorvos azzal a kéréssel fordult a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzathoz, hogy a
korábban létrejött feladat-ellátási szerződés a rendelési idő tekintetében módosításra kerüljön.
Dr. Szabó Krisztina felnőtt háziorvos rendelési ideje a módosítás iránti megkeresés alapján az
alábbiak szerint változik:

Tanácsadás/Prevenciós

Adminisztrációs

rendelés

idő

Hétfő

16.00-17.00

-

17.00-20.00

Kedd

8.00-9.00

-

9.00-12.00

16.00-17.00

-

17.00-20.00

8.00-9.00

-

9.00-12.00

Szerda
Csütörtök

Betegrendelés

Péntek

páros héten 12.00-16.00
-

páratlan héten 8.00-12.00

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Vár-Med 2000 Bt. között létrejött
feladat-ellátási szerződés módosításáról.
1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 1014
Budapest, Tárnok utca 9-11. szám alatti 14. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó
Dr. Szabó Krisztina felnőtt háziorvos rendelési idejének jelen határozat 1. melléklete
szerinti módosításához.
2.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat elfogadja, jóváhagyja a jelen határozat
2. melllékletét képező Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Vár-Med 2000
Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítását.
3.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat 2. melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés
módosításának az aláírására.
Határidő: 2021. október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: népjóléti csoport/ Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Budapest, 2021. szeptember
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Dr. Szabó Krisztina
14. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési ideje
1014 Budapest, Tárnok utca 9-11.
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2. melléklet
Feladat-ellátási szerződés
módosítása
Amely létrejött egyrészről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám:
15735643-2-41,

képviseletében: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban:

Megbízó)
másrészről
Vár-Med 2000 Bt. (székhely: 1028 Budapest, Piszke utca 26.., cégjegyzékszám: 01-06
731497, adószám: 20646958-1-41) képviseletében Dr. Szabó Krisztina felnőtt háziorvos, a
továbbiakban: Megbízott) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Vár-Med 2000 Bt. között létrejött feladat
ellátási szerződésben a szerződő felek megállapodtak arról, hogy a Megbízott 2013. január 1.
napjától 5 éves időtartamban, amely az 5 éves határozott idő lejártával másként nem történő
rendelkezés esetén további intézkedés nélkül határozatlan időre a 14. számú felnőtt háziorvosi
körzetben háziorvosi feladatokat lát el.
1. A feladat-ellátási szerződés IV. 7./ pontjában rögzítésre került, „ A rendelés helyét és idejét
a jelen szerződés 11. sz. melléklete tartalmazza. A rendelési idő hetente nem lehet kevesebb,
mint 15 óra, és munkanapokon naponta legkevesebb 2 óra. A rendelési idő tartós módosítására
(azaz a 20 munkanapon túli módosítására) csak a jelen szerződés módosításával kerülhet sor
oly módon, hogy a rendelési idő módosulásáról a betegek legalább a módosult rendelési idő
bevezetése előtt 10 munkanappal korábban a rendelési helyen kitűzött tájékoztatás útján
értesüljenek. Megbízott a módosítás aláírását követő 30 napon belül köteles beszerezni az
engedélyező hatóság - rendelési időben bekövetkező változást jóváhagyó - működési
engedélyét. A rendelési, valamint a rendelkezésre állási idő tekintetében a Megbízott köteles
betartani a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésében, valamint a 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltakat.

2. A feladat-ellátási szerződés IV. 7./ pontja a jelen szerződésmódosítás hatálybalépése
napjától az alábbiak szerint módosul.
„7. / A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.29.) Kormány rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja
alapján vállalja, hogy hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosít, benne legalább 4 óra
prevenciós rendeléssel, amelyet részletesen a 11. sz. melléklet tartalmazza. A rendelési idő
tartós módosítására (azaz a 20 munkanapon túli módosítására) csak a jelen szerződés
módosításával kerülhet sor oly módon, hogy a rendelési idő módosulásáról a betegek legalább
a módosult rendelési idő bevezetése előtt 10 munkanappal korábban a rendelési helyen kitűzött
tájékoztatás útján értesüljenek. Megbízott a módosítás aláírását követő 30 napon belül köteles
beszerezni az engedélyező hatóság - rendelési időben bekövetkező változást jóváhagyó működési engedélyét. A rendelési, valamint a rendelkezésre állási idő tekintetében a Megbízott
köteles betartani a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésében valamint a 43/1999.
(MI. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltakat"
3. A

feladat-ellátási

szerződés

11.

számú

melléklete

a

jelen

szerződésmódosítás

hatálybalépésének napjától a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglaltak
szerint módosul.
4. A feladat-ellátási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képezi:
•

rendelési időt tartalmazó táblázat (1. sz. melléklet)

6. A jelen szerződésmódosítás a Felek általi aláírása napján, amennyiben az aláírásokra eltérő
időpontban kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.
A jelen szerződést a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a
mai napon négy példányban jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2021.

hó

. nap

Budapest, 2021.

hó

Váradiné Naszályi Márta

Dr. Szabó Krisztina

polgármester

felnőtt háziorvos

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Vár-Med 2000 Bt.

. nap

Ellenjegyző:

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat
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szerződés 1. melléklete

Dr. Szabó Krisztina
14. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési ideje
1014 Budapest, Tárnok utca 9-11.
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