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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

320/2011.(XI.09.) számú határozata alapján, kerületünk közigazgatási területén lévő 10. 

számú felnőtt háziorvosi szolgálatát az önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelőben (IX. 

Drégely u. 19. szám alatt) a FERIJU Egészségügyi Kft működteti, az ellátásért személyesen 

felelős Dr. Ferenczi Judit háziorvossal. 

 

2012. május 22. napján Dr. Ferenczi Judit háziorvos és az egészségügyi szolgáltató FERIJU 

Kft. képviselője kérelmet nyújtott be, melyben kéri, hogy a részére térítésmentes használatra 

biztosított háziorvosi rendelőt 2012. július 01. és 2013. március 31. között, hetente 1-2 

alkalommal reggel 06.00.-08.00. óra között – a délelőtti rendelés előtt – cukorbetegségben 

szenvedő betegek részére ingyenes, diabetológiai tárgyú klinikai gyógyszervizsgálat céljára 

használhassa. Ezen vizsgálat keretében a megjelenő betegek belgyógyászati alapvizsgálatára 

(vérnyomásmérés, fizikális vizsgálat) kerül sor. 

 

A klinikai gyógyszervizsgálatot az Országos Gyógyszerészeti Intézet 2010. október 29. 

napján, OGYI/47291-1/2010 ügyszámon a Dapagliflozin filmtabletta elnevezésű vizsgálati 

készítmény MB102-077 protokoll számú vizsgálatát engedélyezte a Bristol-Myers Squibb 

Kft. kérelmére. Dr. Ferenczi Judit a fenti gyógyszervizsgálatban való részvételre felkérést 

kapott, új vizsgálóhelyként a Bristol-Myers Squibb Kft.-től. 

 

Dr. Ferenczi Judit háziorvos, belgyógyász- diabetológusi szakorvosként, ilyen jellegű 

egészségügyi tevékenységek végzésére jogosító szakhatósági engedéllyel rendelkezik, a 

Magyar Diabetes Társaság háziorvosi szekciójának vezetőségi tagja. Célja a háziorvosok 

széleskörű bevonása a népbetegségnek minősülő cukorbetegség gondozásában az innovatív 

klinikai gyógyszervizsgálatok révén a diabetes kezelésének fejlesztése. 

 

Önkormányzatunk és az egészségügyi szolgáltató között érvényben lévő megállapodás 4.1. 

pontja értelmében: 
„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató a használatba vett 

rendelőhelyiséget, berendezési tárgyait, felszerelési egységeit, műszereit kizárólagosan jelen 

szerződés tárgyát képező egészségügyi tevékenység céljaira használhatja, harmadik személyek 

használatában nem adhatja, egyéb egészségügyi tevékenységi célú használatra az 

Önkormányzat előzetes hozzájárulása alapján jogosult.” 

 

Dr. Ferenczi Judit kérelme alapján megállapítható, hogy ezen tevékenység egyéb 

egészségügyi tevékenység körébe sorolható és a tevékenységet személyesen végezné. A 

klinikai gyógyszervizsgálat a rendelési idejétől és a IX. Drégely u. 19. szám alatti háziorvosi 

rendelőben dolgozó háziorvosok rendelési idejétől függetlenül történik. Dr. Ferenczi Judit a 

rendelő többlet használatával felmerülő költségek megfizetését vállalja. 

 



A FESZ Kft. részéről Dr. Kovács József ügyvezető igazgató és Dr. Jelinek Benjamin Gábor 

mb. alapellátási igazgatóhelyettes a kérelemmel kapcsolatban jelezték, hogy a vizsgálat a 

betegek számára ténylegesen hasznos és fontos tevékenység, mely a megelőzésben is szerepet 

játszik. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 1. sz. 

mellékletének II. 3. f) pontja alapján a Humán Ügyek Bizottsága dönt: 

- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő közszolgáltatási megállapodásokról, 

- az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási szerződés 

formájában történő határozott idejű használatba adásáról. 

 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

 

Budapest, 2012. június 13. 

 

Tisztelettel:          

        Formanek Gyula s.k. 

        alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 

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./f.) pontja alapján hozzájárul, hogy a FERIJU Kft. és az ellátásért személyesen 

felelős Dr. Ferenczi Judit háziorvos a 10. számú felnőtt háziorvosi körzet  működtetése 

érdekében a részére Budapest IX. kerület Drégely u. 19. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben 

térítésmentes használatra biztosított 20 m2 alapterületű orvosi rendelőben, 2012. július 01. 

napjától 2013. március 31. napjáig, hétköznap 06.00-08.00 óra között klinikai 

gyógyszervizsgálatot végezzen, a Bristol-Myers Squibb Kft vizsgálóhelyeként.  

 

Határidő: 2012. július 01. 

Felelős: Illyés Miklós elnök 

 


