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Ügyiratszám: Kp/9107-31/2014/XII. 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!  
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az egészségügyi alapellátás 
biztosítása érdekében a 8. számú felnőtt területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzet 
(Budapest IX. Drégely utca 19. szám alatti háziorvosi rendelő) működtetésére Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete 320/2011.(XI. 09.) 
számú határozatának 3.8. pontja alapján 2011. december 11. napjától 2016. december 11. 
napjáig szerződést kötött a Dragomedic Kft.-vel és az ellátásért felelős orvossal Dr. Sárkány 
Endre háziorvossal. 
 
Dr. Sárkány Endre 2014. március 4. napján bejelentette, hogy Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzat és a Dragomedic Kft. egészségügyi szolgáltató és Dr. Sárkány 
Endre háziorvos között, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
közigazgatási területén lévő 8. számú felnőtt háziorvosi körzet 2016. december 11. napjáig 
szóló 2011. december 01. napján kötött feladat-ellátási szerződést 6 hónapos rendes 
felmondás útján megszünteti 2014. szeptember 4. napján. 
 
Dr. Sárkány Endre jelezte továbbá, hogy praxisjogának elidegenítésével élni kíván az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bek. alapján, azaz a praxisjogát 
elidegeníteni szándékozza bejelentett felmondási határidejéig – 2014. szeptember 4. napjáig - 
és a praxisjogot megszerezni kívánó orvost bejelenti a praxisjoggal érintett települési 
önkormányzatnak. Dr. Sárkány Endrének, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13/A §  (1) bek. alapján a 
praxisjogának elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt 
van lehetősége, azaz 2015. március 4. napjáig.  
Ezen időpontig az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bek. 
alapján a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékot, a praxisjogot megszerezni kívánó 
orvos megjelölésével szükséges bejelentenie a praxisjoggal érintett települési 
önkormányzatnak. A fenti jogszabály 2/A. § (2) bek. alapján,  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. 
 
Jelenleg a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzethez tartozó betegeket Dr. Sárkány Endre helyettesei 
Dr. Zegnál Mária és Dr. Tordy Béla háziorvosok látják el. Természetesen a folyamatos 
helyettesítés miatt a jelentősen megnövekedett a háziorvosok betegforgalma, leterheltsége, 
mely a betegek részére hosszabb várakozási időt jelent. A fentiek alapján a betegek ellátása és 
a körzet működtetése jelenleg biztosított. 
 



 3

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 4. 
pontja és az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 152. § (1) bek. a.) pontja alapján a 
települési önkormányzat kötelessége biztosítani az egészségügyi alapellátás keretén belül a 
területi ellátási kötelezettségű háziorvosi ellátást. A fenti jogszabályok alapján 2014. 
szeptember 05. napjától Önkormányzatunk kötelessége biztosítani az egészségügyi 
alapellátást, annak személyi és tárgyi feltételeinek teljes körű biztosításával. 
 
Összefoglalva: 
Dr. Sárkány Endre egyrészt szerződését rendes felmondás útján megszünteti 2014. 
szeptember 4. napjától, másrészt praxisjogának elidegenítési szándékát csak jelzi, de a 
praxisjogának vevőjét nem jelölte meg a mai napig, melyre jogszabály alapján 2015. március 
4. napjáig van lehetősége, viszont Önkormányzatunknak kell biztosítania 2014. szeptember 5. 
napjától az egészségügyi alapellátást a tárgyi háziorvosi körzetben. 
 
A tárgyi háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás szakmai és jogi feltételeknek 
megfelelő biztosításának érdekében állásfoglalást kértünk, különös figyelemmel Dr. Sárkány 
Endre praxisjogának elidegenítési jogára, Budapest Főváros Kormányhivatal VI. kerületi 
Népegészségügyi Intézetétől, az Országos Alapellátási Intézettől, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-Magyarországi Területi Hivatalától. 
 
A szakhatóságoktól érkezett állásfoglalások illetve vélemények összegzése alapján:  
- Dr. Sárkány Endre jogosult a tárgyi körzetre szóló praxisjogát a feladat-ellátási szerződés  
   megszűnését követő 6 hónap alatt elidegeníteni, azaz 2015. március 4. napjáig, 
- Dr. Sárkány Endre szerződése megszűnését követően a praxisjog átruházásig, az   
   önkormányzat – az egészségügyi ellátásért felelős szerv útján – helyettes alkalmazásával  
   gondoskodhat a körzet ellátásáról. A helyettesítést olyan orvos láthatja el, aki megfelel a  
   praxisjog megszerzéséhez és a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi  
   feltételeknek. 
- a tárgyi háziorvosi körzetre, mint betöltetlen körzetre, finanszírozási szerződés csak 2014.  
   szeptember 01. napjától köthető.  
 
A fentiekre tekintettel javaslom: 
1. A Dragomedic Kft. egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat ellátási szerződés rendes 
felmondás útján történő megszüntetésének tudomásul vételét, 2014. augusztus 31. napjától 
 
2. A betegellátás folyamatos és zavartalan biztosítása és a körzet finanszírozása érdekében, a 
körzetben helyettes háziorvosi tevékenység biztosítását, heti 10 óra rendelési időtartamban és 
heti 10 óra rendelkezésre állással, az önkormányzat egészségügyi ellátásért felelős szerve, 
azaz a FESZ KN Kft-vel kötendő megállapodás megkötésével, 2014. szeptember 01. napjától 
2015. március 31. napjáig. A FESZ KN Kft. jelenleg hatályos alapító okirata és működési 
engedélye alapján ezen feladat ellátására jogosult. A FESZ KN Kft.-nek ez esetben 
módosítania szükséges a működési engedélyét és az OEP-el jelenleg érvényes finanszírozási 
szerződését.  
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát. 
 
Budapest, 2014. július 14. 

Tisztelettel:          
        dr. Bácskai János s.k. 

        polgármester 
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Határozati javaslatok 
 

 
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. sz. melléklet II. 
fejezet 3./fb) pontja alapján a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a Dragomedic 
Kft egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat ellátási szerződést megszűnését tudomásul 
veszi 2014. augusztus 31. napjától, a Dragomedic Kft. által 2014. március 4. napján 
bejelentett rendes felmondás alapján. 
 
      Határidő: 2014. július 17. 
      Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 
javasolja, hogy Polgármester úr gondoskodjon a szükséges megállapodás megkötéséről az 
önkormányzat egészségügyért felelős szervével, a FESZ KN Kft.-vel a 8. sz. felnőtt 
háziorvosi körzetben helyettes orvos alkalmazása tárgyában, heti 10 óra időtartamban és heti 
10 óra rendelkezésre állással, 2014. szeptember 01. napjától 2015. március 31. napjáig. 
 
      Határidő: 2014. július 31. 
      Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 


