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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 10. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott
kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. Az Mötv. 23. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerint a fővárosi kerületi önkormányzatok - törvény keretei között - önállóan
gyakorolják a települési önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és hatáskört,
amelyet törvény nem utal a fővárosi önkormányzat kizárólagos feladat- és hatáskörébe. Az
Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen az
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása.

Az egészségügyi alapellátást az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a
továbbiakban: Öotv.) alapján a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok
biztosítják, amely a Budapest I. kerület területén 15 felnőtt háziorvosi, 5 gyermek háziorvosi,
5 felnőtt fogorvosi és 2 gyermek és ifjúsági fogorvosi praxist jelent. A fogászati egészségügyi
alapellátást

területi

ellátási

kötelezettséggel

rendelkező

fogorvosok

biztosítják,

amely

Budapest I. kerületben 5 felnőtt fogorvosi és 2 gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetet, praxist
jelent. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének háziorvosi és
védőnői körzeteiről szóló 3/2019.(111.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
1. §-a és a

4. §-a értelmében az egészségügyi területi ellátási kötelezettsége alapján az

önkormányzat képviselő-testülete Budapest I. kerület közigazgatási területén a fogorvosi
körzeteket a rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

A 4. számú felnőtt fogorvosi körzetben az alapellátási kötelezettségbe tartozó szolgáltatások
ellátására a Doktor-Dent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (a továbbiakban: Doktor-Dent
Kft.) 2013. évben kötött Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat területi ellátási
kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést. A Doktor-Dent Kft. (szolgáltatás nyújtja: Dr. Tóth
Klára) ellátási kötelezettsége a 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre terjed ki, a 1013 Budapest,
Roham u. 8. szám alatti fogorvosi rendelőben látja el az alapellátási kötelezettségébe tartozó
szolgáltatásokat. A feladat-ellátási szerződésben foglaltak alapján a szerződést 2013. január
1-től kezdődően 5 éves határozott időre kötötték meg azzal, hogy ha az 5 éves határozott idő
lejártával a Felek másként nem rendelkeznek, a jelen szerződés minden további intézkedés
nélkül határozatlan idejűre változik. A feladat-ellátási szerződés VI./2. pontja alapján,
amennyiben

a jogosult a

praxisjogát értékesíteni

kívánja,

erről

köteles értesíteni az

önkormányzatot. A feladat-ellátási szerződés VI./4. pontja szerint a lehetséges vevők közül a
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület hagyja
jóvá a személyt, akivel (akinek cégével) az önkormányzat szerződést fog kötni. Amennyiben a
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület egyik
jelöltet sem találja alkalmasnak, a jogosult praxisjogát ismételten meg kell hirdetni.

Az alapellátási kötelezettségbe tartozó szolgáltatásokat ellátó Dr. Tóth Klára a 1013 Budapest
Roham u. 8. szám alatti 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozóan fogorvosi praxisjoggal
rendelkező fogorvos benyújtotta az önkormányzathoz lemondó nyilatkozatát, amelyben
adásvétel jogcímén lemond a praxisjogáról Dr. Mocsári Gergely javára. Dr. Tóth Klára és Dr.
Mocsári Gergely között az orvosi praxisjog átruházására adásvételi előszerződés jött létre. A
praxisjog jogosultja

kéri

a

képviselő-testület

hozzájárulását

a

praxisjog

eladásához,

értékesítéséhez. Dr. Mocsári Gergely jelenleg Érd Város Önkormányzat illetékességi területén
rendelkezik praxissal.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Ootv.) 1. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az Öotv. 1. §
(2) bekezdés a) pont szerinti orvos (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos) részére adott
önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog. amely alapján önálló
orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. Az
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 Öotv. 2. § (l)-(3) bekezdéseiben

meghatározottak szerint háziorvos önálló orvosi

tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak
személyesen folytathat az önkormányzat által

meghatározott háziorvosi körzetben, a

praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válásától. A praxisjog alapján végezhető önálló
orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat
rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. A praxisjog olyan, személyhez
kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása
esetén elidegeníthető és folytatható.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-ában foglaltak alapján önálló
orvosi tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában lehet. A praxisengedély kiadása
az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: engedélyező szerv) hatáskörébe tartozik.
Az Öotv. szerinti, praxisjog meglétét igazoló hatósági bizonyítványt az engedélyező szerv adja
ki. A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az
orvosnak adja ki, aki háziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései
szerint jogosult, és megfelel a Korm. rendelet 4. § (2)-(3) bekezdés szerinti feltételeknek. A
praxisengedély kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell többek között a kérelmező és az
önkormányzat által kötött előszerződést.

A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében a praxisjogot csak olyan személy részére lehet
elidegeníteni, aki - figyelembe véve a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakat is - nem
rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges
feltételeknek. A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc
napon belül az eladó bejelenti a praxiskezelőnek. A Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint a praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését
követő 6 hónap alatt van lehetőség.

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében előírtak szerint nem kaphat praxisengedélyt az a
kérelmet benyújtó orvos,
a) aki praxisjoggal már rendelkezik, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra,
b) akitől a praxisjogot az orvosi tevékenysége gyakorlásával összefüggő jogszabálysértő
magatartása miatt visszavonták, a visszavonástól számított 5 évig.

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 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 helyettesítéséről
gondoskodik. Ha az új praxisjogra kiadott praxisengedély kiadásától számított 6 hónapig a
korábbi praxisjog nem került elidegenítésre, a korábbi praxisjogra vonatkozó praxisengedélyt
vissza kell vonni.

Az Öotv. 2/A. § (l)-(2) bekezdésében előírtak szerint a praxisjog elidegenítésére vonatkozó
szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó
személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. 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.

Dr. Tóth Klára a Dr. Mocsári Gergely részére történő praxisjog elidegenítésére vonatkozó
szándékát bejelentette. Dr. Mocsári Gergely 2016-ban a tanulmányi kötelezettségeinek eleget
tett, mesterfokozatot és okleveles fogorvosdoktor szakképzettséget szerzett a Debreceni
Egyetem Fogorvostudományi Karán fogorvos osztatlan képzési szakán, majd 2021-ben
szakvizsgát tett és endodontia (gyökérkezelés) szakfogorvos szakképesítést szerzett. 2017.
szeptemberétől részt vesz a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának konzerváló
fogászat és fogpótlástan szakának rezidensi képzésébe. Dr. Mocsári Gergely 2017. januártól
2019. februárig az Andrássy Dental Fogászati Központban dolgozott, 2019. januártól jelenleg
is az érdi 3. számú fogorvosi körzet fogorvosa, dolgozott 2019. januártól 2019. júniusig az
Endocenter Fogászati és Diagnosztikai Központban. Emellett 2016. augusztus hónaptól Érden
a Szimdental Fogászati Központban is orvosként tevékenykedik a mai napig. A tagsági igazolás
alapján 2016. július 20. napjától kezdődően a Magyar Orvosi Kamara tagja.

Az Öotv. 2/A. § (1) bekezdésében előírtak szerint megtörtént a praxisjog engedélyezésére
jogosult

egészségügyi

államigazgatási

szerv,

az

Országos

Kórházi

Főigazgatóság

(a

továbbiakban: OKFŐ) véleményének kikérése. Az OKFŐ a benyújtott dokumentumok alapján az
OKFŐ/11447-2/2022, iktatószámú véleményében foglaltak alapján nem látja akadályát az
önkormányzat

és

Dr.

Mocsári

Gergely

fogorvos

közötti

feladat-ellátási

előszerződés

megkötésének.
A sürgősség indoka, hogy Dr. Tóth Klára személyes okokból nem kívánja tovább folytatni az
orvosi tevékenységét, ezért a zavartalan betegellátás, a fog- és szájbetegek gyógyító
megelőző alapellátásának biztosítása érdekében szükségessé vált a döntés meghozatala.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján
levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat,
valamint annak mellékletét képező feladat-ellátási előszerződés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Dr. Mocsári Gergely praxisjogot megszerezni kívánó fogorvossal a 4. számú felnőtt
fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötéséről.

1.)

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Mocsári
Gergely felnőtt fogorvosi

praxisjog

megvásárlását

Dr. Tóth

Klára

praxisjoggal

rendelkező jogosulttól.
2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület háziorvosi és
védőnői körzeteiről szóló 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 3. számú
melléklete

alapján

meghatározott 4.

számú

felnőtt fogorvosi

körzet fogorvosi

feladatainak ellátására az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni a praxisjog megszerzése esetén
Dr. Mocsári Gergely praxisjogot megszerezni kívánó endodontia szakfogorvossal
legalább 5 éves időtartamra.
3.) A 2.) pont szerinti feladat-ellátási szerződés megkötésének feltétele Dr. Mocsári
Gergely praxisengedélyének megszerzése és ennek megfelelő igazolása.

4. ) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen
határozat mellékletét képező feladat-ellátási előszerződést.
5. ) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződés
aláírására.

Határidő: 2022. március 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda/Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata

melléklet

Feladat-ellátási előszerződés

Amely létrejött egyrészről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám:
15735643-2-41,

képviseletében: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban:

Önkormányzat)

másrészről

Dr. Mocsári Gergely (születési név: Dr. Mocsári Gergely, született: Salgótarján, 1991. július 07.,
anyja neve: Gyenge Ildikó, 1084 Budapest, Déri Miksa u. 7. 2. em. 4. ajtó szám alatti lakóhelyű
praxisjogot megszerezni kívánó endodontia szakfogorvos, s továbbiakban: Szakfogorvos)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek egyező akarattal kijelentik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Budapest
1. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület háziorvosi és
védőnői körzeteiről szóló 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 3. számú melléklete
alapján meghatározott 4. számú felnőtt fogorvosi körzet felnőtt fogorvosi feladatainak
ellátására feladat-ellátási előszerződést kötnek.

2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással az Öotv. 2/B. §-a szerinti, a 4. számú felnőtt
fogorvosi körzet felnőtt fogorvosi feladatainak ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést
kívánnak kötni a jelen előszerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek
teljesülése esetén legalább 5 éves időtartamra.

3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 4. számú felnőtt fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Szakfogorvos
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben
(a

továbbiakban:

Korm.

rendelet)

meghatározott

praxisengedélyt

megszerzi

és

a

praxisengedély megszerzését az önkormányzatnak hitelt érdemlően igazolja.

4. A Szakfogorvos kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen feladat-ellátási előszerződést a
Korm. rendeletben meghatározott praxisengedély kiadása iránti kérelméhez csatolja.

5. A Szerződő Felek a feladat-ellátási szerződés megkötésére a 3. pontban foglaltak teljesítése
esetén legkésőbb 2022. május 31. napjáig kötelesek.

6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás feltételeit legalább az Öotv.
2/B. §-ában foglalt minimális tartalommal a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák.

7. A Szakfogorvos a vállalt, a feladat-ellátási szerződésben szabályozott feladatokat köteles
személyesen ellátni, kivéve akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit.

8. A Szakfogorvos kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jogszerű feladatellátáshoz
szükséges működési engedélyt megszerzi, valamint a finanszírozási szerződést megköti a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szakfogorvos gondoskodik a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 12. §-ában
foglaltaknak megfelelő asszisztens,

a fogorvos feladatköréhez

kapcsolódó asszisztensi

tevékenységet ellátó előírt képesítéssel rendelkező személy alkalmazásáról.

10. A Szakfogorvos jelen feladat-ellátási előszerződés aláírásával kijelenti, hogy a feltételek
teljesítése esetén, a praxisengedély kiadását követően megkötésre kerülő feladat-ellátási
szerződésben szükség esetén vállalja az orvosi ügyeletben való részvételt.

11. A Szerződő Felek a feladat-ellátási szerződés megkötését megtagadhatják a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:73. § (3) bekezdésében
meghatározott esetekben, valamint a jelen feladat-ellátási előszerződésben előírt feltételek
nem teljesítése esetén.

12. A jelen feladat-ellátási előszerződés a Szerződő Felek általi aláírása napján, amennyiben az
aláírásokra eltérő időpontban kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.

13. A jelen feladat-ellátási előszerződés a hatályba lépésének napjától 2022. május 31. napjáig
hatályos, de a feladat-ellátási előszerződés megszűnik, amennyiben a Szerződő Felek a
feladat-ellátási szerződést megkötik.

14. A jelen feladat-ellátási előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, továbbá az
Öotv., valamint a Korm. rendelet és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen feladat-ellátási előszerződést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt a mai napon négy példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2022.
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Dr. Mocsári Gergely

polgármester

szakfogorvos

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Ellenjegyző:

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Budapest, 2022.

hó

. nap

. nap

