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Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság! 
 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bek. c.) pontja alapján 

az önkormányzat gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

a fogorvosi ügyeleti ellátásról. A háziorvosi ügyeleti feladatainak biztosítására, Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 26-án 

határozatlan időtartamra feladat-ellátási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött a 

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft-vel (továbbiakban: FESZ Kft.). A Szerződés II. 

1. pontjában rögzítésre kerültek a FESZ Kft. által ellátandó feladatok az alábbiak szerint: 

 

„II. A szerződés tárgya 

 

1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által jogszabály alapján 

kötelezően ellátandó alapellátási feladatok (védőnői és iskola-egészségügyi, 

gyermekfogászati, otthoni szakápolási, illetve felnőtt ügyeleti), valamint önként vállalt 

járóbeteg-szakellátási feladatok feladat-ellátási szerződés keretében történő átadása a 

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., mint 

Közfeladatot átvállaló Társaság részére.” 

 

A FESZ Kft., a felnőtt ügyeleti feladatokat, 24 órás ügyeleti ellátásként, közreműködő ügyeleti 

szolgáltatóval –InterAmbulance Zrt.- kötött szerződés keretében biztosította. Ezen szerződés 

2022. augusztus 31. napján lejárt. Az ügyeleti szolgáltatás további biztosítása érdekében 

közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a FESZ Kft. által, melynek nyertese az Inter-

Ambulance Zrt. nettó 6.168.000 Ft/hó díjazás ellenében. A közbeszerzési eljárás 

eredményeként 2022. október 01-től az ügyeleti ellátás rendje úgy változna, hogy a ferencvárosi 

lakosság részére sürgős esetben, kerületi háziorvosaink egyike áll rendelkezésre ellátás nyújtása 

céljából munkanapokon 12.00.-15.00. óra között. A rendelkezésre állás időpontjai, a  háziorvos 

neve és rendelője elérhetősége külön beosztás szerint előzetesen meghirdetésre kerül. 

Munkanapokon 20.00.-08.00. óra között, valamint munkaszüneti napokon 24 órában továbbra 

is a 1096 Budapest, Haller u. 29. szám alatt, az Inter-Ambulance Zrt. biztosításával vehető 

igénybe az ügyeleti ellátás.  

 

A ferencvárosi háziorvosok a rendelkezésre állást önkéntesen vállalták, hozzájárulásukat 

írásban is benyújtották. 

 

A háziorvosi körzetek működtetésére kötött jelenleg érvényes feladat-ellátási szerződések 

mellékletei rögzítik az ellátás (betegrendelés és prevenciós idő) valamint a helyettesítés rendjét. 

Annak érdekében, hogy a ferencvárosi háziorvosok a rendelkezésre állást biztosíthassák, 

szükséges szerepeltetni a feladat-ellátási szerződések mellékleteiben az alábbi rendelkezést: 

„A rendelési időkereten belül, a betegrendelési és prevenciós rendelési időn túl meghatározott 

rendelkezésre állási időtartamban, beosztás szerint meghatározott időpontokban, rendelkezésre 

áll a saját orvosi rendelőjében, ápoló biztosításával, a ferencvárosi lakosság részére.” 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének 

II. 3.) fa) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság dönt: 

- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat-ellátási szerződések 

megkötéséről, módosításáról. 

 

Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Budapest, 2022. szeptember 1. 

 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének 

II. 3.) fa) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, 

hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi 

alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet: 

 

1./  1. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest, 

Közraktár u. 24. /24. albetét, fszt. 159,49 m2/, hrsz.: 37097/0/A/24 sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Step By Step 96 Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős 

dr. Szíjártó Csaba László orvossal, 2019. május 21-től 2024. május 31-ig, 

 

2. / 1. sz. mellékletében meghatározott 2. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest, 

Közraktár u. 24. /24. albetét, fszt. 159,49 m2/, hrsz.: 37097/0/A/24 sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Scope 2000 Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. 

Palkó Judit orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

3. / 1. sz. mellékletében meghatározott 3. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest, 

Közraktár u. 24. /24. albetét, fszt. 159,49 m2/, hrsz.: 37097/0/A/24 sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a  dr. Soós Blanka Krisztina egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatóval, 

és az ellátásért felelős dr. Soós Blanka Krisztina  orvossal, 2022. február 01-től 2027. január 

31-ig, 

 

4. 1. sz. mellékletében meghatározott 4. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest,  

Lónyay u. 19. /5. és 6. albetét, fszt. 246 m2/ hrsz.: 37070/1/A/6 sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben az Areola-Med Háziorvosi Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért 

felelős dr. Takács István orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

5./ 1. sz. mellékletében meghatározott 5. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest, 

Lónyay u. 19. /5. és 6. albetét, fszt. 246 m2/ hrsz.: 37070/1/A/6 sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Tinktúra 2009 Egészségügyi és Szolgáltató Bt egészségügyi 

szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Szepesi András orvossal, 2021. december 11-től 2026. 

december 31-ig, 

 

6. 1. sz. mellékletében meghatározott 6. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest,  

Lónyay u. 19. /5. és 6. albetét, fszt. 246 m2/ hrsz.: 37070/1/A/6 sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben az Areola-Med Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért 

felelős dr. Méhész Magdolna háziorvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

7. 1. sz. mellékletében meghatározott  7. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest,  

Drégely  u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben 

a  DR-PETER MEDICAL CARE Kft.  egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. 

Nagy Péter Gyula orvossal, 2021. november 01-től 2026. október 31-ig, 

 

8. 1. sz. mellékletében meghatározott  8. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest,  

Drégely  u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben 

a General Medical Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Somlai András 

orvossal, 2021. május 31-től 2026. május 31-ig, 

 

9. 1. sz. mellékletében meghatározott  9. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest,  

Drégely  u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben 
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a Hosplankontroll Egészségügyi Szakértői Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért 

felelős dr. Molnár Márta orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

10. 1. sz. mellékletében meghatározott 10. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1097 

Budapest, Drégely  u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1,  sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Feriju Egészségügyi Szolgáltató Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az 

ellátásért felelős dr. Ferenczi Judit orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

11. 1. sz. mellékletében meghatározott 11. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1097 

Budapest, Drégely  u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Hygea Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős 

dr. Zegnál Mária  orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

12. 1. sz. mellékletében meghatározott 12. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1097 

Budapest,  Drégely  u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben az Angiomedicina Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős 

dr. Környei Zsuzsa orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

13. 1. sz. mellékletében meghatározott 13. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1097 

Budapest, Drégely  u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Dr. Kotányi és Társa Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért 

felelős dr. Kotányi Péter orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

14. 1. sz. mellékletében meghatározott 14. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1097 

Budapest, Drégely  u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Hygea Háziorvosi Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért 

felelős dr. Morsányi Klára orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

15. 1. sz. mellékletében meghatározott 15. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1097 

Budapest, Drégely  u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a QUALITAS NOVUM KFT egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért 

felelős dr. Jelinek Benjamin Gábor orvossal, 2022. augusztus 01-től 2027. július 31-ig, 

 

16. 1. sz. mellékletében meghatározott 16. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1094 

Budapest, Ferenc tér 1. /6. albetét, fszt. 163.64 m2/ hrsz.: 37622/0/A/6, sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Hilgert Háziorvosi Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős 

dr. Hilgert Géza orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

17. 1. sz. mellékletében meghatározott 17. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1094 

Budapest, Ferenc tér 1. /6. albetét, fszt. 163.64 m2/ hrsz.: 37622/0/A/6, sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben az Iatoria Egészségügyi Szolgáltató Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az 

ellátásért felelős dr. Eörsi Dániel orvossal, 2018. október 01-től 2023. szeptember 30-ig, 

 

18. 1. sz. mellékletében meghatározott 18. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1094 

Budapest, Ferenc tér 1. /6. albetét, fszt. 163.64 m2/ hrsz.: 37622/0/A/6. sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Kamondi Háziorvosi Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért 

felelős dr. Kamondi Zsuzsanna orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

19. 1. sz. mellékletében meghatározott 19. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1091 

Budapest, Üllői út 65-67. /fszt. 141.24 m2/ hrsz.: 37141/2/A/1, sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a MEDICO CENTRUM Betéti Társaság egészségügyi szolgáltatóval, és az 
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ellátásért felelős dr. Zsoldos Noémi Emőke orvossal, 2019. november 01-től 2024. október 31-

ig, 

 

20.1. sz. mellékletében meghatározott 20. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1091 Budapest, 

Üllői út 65-67. /fszt. 141.24 m2/ hrsz.: 37141/2/A/1. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a 

Sanacomp Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Pálvölgyi Gabriella 

orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

21. 1. sz. mellékletében meghatározott 21. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1091 

Budapest, Üllői út 65-67. /fszt. 141.24 m2/ hrsz.: 37141/2/A/1. sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Király Háziorvosi Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős 

dr. Király Edit orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

22. 1. sz. mellékletében meghatározott 22. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1098 

Budapest, Börzsöny u. 19. /2. albetét, fszt. 188.75 m2/. hrsz.: 38236/330/A/2,3.  sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben dr. Szuhács Dóra egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatóval, és az 

ellátásért felelős dr. Szuhács Dóra orvossal, 2018. július 01-től 2023. június 30-ig, 

 

23. 1. sz. mellékletében meghatározott 23. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1098 

Budapest, Börzsöny u. 19. /2. albetét, fszt. 188.75 m2/. hrsz.: 38236/330/A/2,3.  sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Börzsöny Háziorvosi Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért 

felelős dr. Bitó Krisztina orvossal, 2022. június 01-től 2027. május 31-ig, 

 

24. 1. sz. mellékletében meghatározott 24. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1098 

Budapest, Börzsöny u. 19. /2. albetét, fszt. 188.75 m2/. hrsz.: 38236/330/A/2,3. sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Börzsöny Háziorvosi Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért 

felelős dr. Keskeny Sándor orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

25. 1. sz. mellékletében meghatározott 25. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1098 

Budapest, Börzsöny u. 19. /2. albetét, fszt. 188.75 m2/. hrsz.: 38236/330/A/2,3. sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Börzsöny Háziorvosi Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért 

felelős dr. Nagy Andrea orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

26. 1. sz. mellékletében meghatározott 26. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1098 

Budapest, Börzsöny u. 19. /2. albetét, fszt. 188.75 m2/. hrsz.: 38236/330/A/2,3. sz. alatti orvosi 

rendelőhelyiségben a Dr. Bogdán és Tsa Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős 

dr. Bogdán Beatrix orvossal, 2021. december 11-től 2022. szeptember 30-ig, 

 

27. 1. sz. mellékletében meghatározott 27. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1098 

Budapest, Dési H. u. 20. /10. és 11. albetét, fszt. 211.06 m2/. hrsz.: 38236/240/A/10,11 sz. alatti 

orvosi rendelőhelyiségben a FESZ KN Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős 

dr. Kocsis Kálmán orvossal, 2021. december 11-től 2022. november 30-ig, 

 

 

28. 1. sz. mellékletében meghatározott 28. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1098 

Budapest, Dési H. u. 20. /10. és 11. albetét, fszt. 211.06 m2/. hrsz.: 38236/240/A/10,11, sz. 

alatti orvosi rendelőhelyiségben a Medical Pharma Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az 

ellátásért felelős dr. Dobi Kornélia orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

29. 1. sz. mellékletében meghatározott 29. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1098 

Budapest, Dési H. u. 20. /10. és 11. albetét, fszt. 211.06 m2/. hrsz.: 38236/240/A/10,11, sz. 
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alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dr. Máté Egészségügyi Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és 

az ellátásért felelős dr. Máté Attila orvossal, 2021. december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

30. 1. sz. mellékletében meghatározott 30. sz. háziorvosi körzet működtetésére a 1097 

Budapest, Ecseri u. 19. /hrsz.: 38236/638/ sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben, a Medolin Kft. 

egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Olasz József István orvossal, 2021. 

december 11-től 2026. december 31-ig, 

 

kötött feladat-ellátási szerződések ellátási rendjére vonatkozó mellékletét módosítja, 2022. 

október 01-től az alábbi rendelkezés szerepeltetésével: 

 

„A rendelési időkereten belül, a betegrendelési és prevenciós rendelési időn túl meghatározott 

rendelkezésre állási időtartamban, beosztás szerint meghatározott időpontokban, rendelkezésre 

áll a saját orvosi rendelőjében, ápoló biztosításával, a ferencvárosi lakosság részére.” 

 

és egyben felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződések módosítására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


