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Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

430092465 számú felnőtt háziorvosi körzet (1237 Budapest, Sósmocsár u. 1 - 3. sz. alatti 

telephely) működtetésére az Anima Medical Betéti Társasággal (Székhely: 1021 Budapest, 

Budakeszi út 57. B. ép. 4. em. 18.; adószám: 25125038-1-43; cégjegyzékszám: 01-06-

788907; képviseli: dr. Szabó Nikolett) a felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében 

2015. június 1. napjától határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kötött. 

 

Dr. Szabó Nikolett 2022. május hónapban kisgyermekének adott életet, így háziorvosi 

feladatait korlátozottan tudja ellátni. 

 

A folyamatos betegellátás érdekében megbízási szerződés keretében Dr. Simon - Vomberg 

Roland László orvost kérte fel tartós helyettesítésre. 

  

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) az 

alábbiak szerint rendelkezik a praxisjogról: 

„1. § (2) E törvény alkalmazásában 

a) önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi 

alapellátásról szóló törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a 

továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás; 

b) orvos: a külön jogszabály szerint vezetett alap- és működési nyilvántartásban szereplő 

orvosi, fogorvosi szakképesítéssel rendelkező személy; 

c) praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére 

adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján 

önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben 

végezhető.” 

 

„2. § (1) A 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 személyesség csak a praxisjogra vonatkozik. (Az Öotv. 1. § -a és 2. § (1) bekezdése 

alapján a praxisjog tulajdonosa praxisjogához kötődő önálló orvosi tevekénységet csak 

személyesen nyújthatja, amely az önkormányzat által meghatározott adott földrajzi terület 

praxisára vonatkozik.) 

 

Az „önálló orvosi tevekénység” az Öotv. fenti idézett 1. § (2) bekezdés a) pontjában definiált 

forma és nem azonos az egyedül végzett orvosi munkával. A praxisjogot csak a praxisjog 

tulajdonosa birtokolhatja. A háziorvosi, gyermek háziorvosi és fogorvosi tevékenységről 

szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdésében 

foglaltak alapján a praxisban folyó ellátás személyes és folyamatos, ami nem egy személyre 

vonatkozó kötelezettség, a szabályok a szolgáltatóra, ill. annak orvosára (orvosaira, praxis 

közösség) vonatkoznak. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) – ba) pontjai szerint: 

„(1) E rendelet alkalmazásában 

 

a) háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett települési 

önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által az Öotv. 2. § (2) bekezdése szerint 

rendeletben – jogszabályban meghatározottak figyelembevételével – meghatározott település, 

települések, illetve településrész, településrészek; 
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b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő 

háziorvosi körzet, 

ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak 

helyettesítéssel tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó 

háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van.” 

 

Dr. Szabó Nikolett 2022. június 1. napjával megbízta Dr. Simon - Vomberg Roland László 

rezidens orvost, hogy szülési szabadsága és gyermekgondozása miatt távollétében segítse a 

háziorvosi tevékenység zökkenőmentes ellátását. (A megbízási szerződés jelen előterjesztés 1. 

számú mellékleteként csatolásra került.) 

 

Dr. Simon - Vomberg Roland László (pecsétszáma: 93081) 1993. november 12. napján 

született Budapesten. Orvosi oklevelét – mely jelen előterjesztés 2 számú mellékleteként 

került csatolásra - a Szegedi Tudományegyetemen szerezte általános orvos és okleveles 

orvosdoktorként 2021. szeptember 17. napján.  

Családi hagyományként a háziorvoslást választotta hivatásként, abban a praxisban elkezdve 

gyakornoki munkáját, amelyet nagypapája, néhai Dr. Vomberg Frigyes látott el évtizedeken 

keresztül. 2021. december 15. napján a Szegedi Tudományegyetem Szent-György Albert 

Orvostudományi kar szak- és továbbképző központjával szakképzési támogatást kötött 

háziorvostan szakképesítés megszerzésére. 

 

A háziorvosi feladatok ellátásához szükséges feltételeket az EüM rendelet 11. §-a az alábbiak 

szerint határozza meg:  

 

„11. § (1) Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - az az általános orvosi oklevéllel 

rendelkező orvos dolgozhat, aki 

a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy 

b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal 

rendelkezik, vagy 

c) 1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetőleg 

háziorvosi feladatokat látott el. 

(2) Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - ezen tevékenység megkezdésétől 

számított legfeljebb 4 évig dolgozhat továbbá az az orvos is, aki külön jogszabályban 

meghatározott, a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges háziorvosi 

szakgyakorlat folytatására jogosult. 

… 

(4b) A (4c) bekezdés szerinti módon, háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül a 

háziorvosi tevékenység a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a 

háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig végezhető 

… 

(5) Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben a (4c) bekezdés szerint igazolt területi ellátási 

érdekből helyettesítő háziorvosi tevékenységet végezhet az az orvos is - a házi gyermekorvosi 

tevékenység kivételével - a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges 

önálló háziorvosi tevékenység folytatására való jogosultsága megszerzését követő hónap 

utolsó napjáig, de legfeljebb 6 évig, aki a háziorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges 

klinikai gyakorlatok megszerzésére vonatkozó egyéni képzési tervének elfogadását követően, a 

háziorvostan szakorvosi szakképzést megkezdte. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az orvos az OKFŐ-vel háziorvosi feladatok 

ellátására változó munkahelyre szóló munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és a 

háziorvosi feladatok ellátását abban OKFŐ által kijelölt háziorvosi körzetben folytatja, amely 

település önkormányzatával OKFŐ szerződést köt. A háziorvosi körzet kijelölését OKFŐ a 

körzet megszűnésének, szétválásának, más háziorvosi körzettel való összeolvadásának esetén, 

illetve - kivételesen indokolt esetben - a háziorvos kérelmére módosíthatja.” 
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Dr. Szabó Nikolett praxistulajdonos akkreditáltatta az Országos Kórházi Főigazgatósággal a 

telephelyét, és mentori megállapodást kötött a helyettesítő rezidens orvossal (3. számú 

melléklet), így a jogszabályban foglalt előírásoknak Dr. Simon - Vomberg Roland László 

és megbízó praxistulajdonos mindenben megfelelnek. 

 

Fentiek alapján szükségessé vált az Anima Medical Betéti Társasággal 2015. június 1. napján 

megkötött feladat-ellátási alapszerződés módosítása, mivel a személyes ellátás kötelezettje 

2022. június 1. napjától dr. Simon - Vomberg Roland László rezidens.  

 

A feladatellátási alapszerződés módosításra a jelen előterjesztés 4. számú melléklete szerint 

teszek javaslatot. 

 

A módosított feladat-ellátási szerződést Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi 

Hivatala Népegészségügyi Főosztálya részére megküldeni szükséges. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendelési idő - heti 22 órában - változatlan, 

megegyezik dr. Szabó Nikolett rendelési és prevenciós idejével:  

Hétfő: 13:00-17:00 

Kedd: 7.00-10.00 

Szerda: 8:00-11:00 

Csütörtök: 7:00-11:00 

Péntek: 8:00-12:00 

  

Prevenciós idő: 

Kedd: 10.00-12.00 

Szerda: 11:00-12:00 

Csütörtök: 11:00-12:00 

 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Bizottságot, hogy dr. Simon - Vomberg Roland László a 

személyét érintő napirend tárgyalása során zárt ülés tartását nem kérte. 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) rendelet 

(a továbbiakban: SZMSZ) 3. mellékletének (A Képviselő-testület által a bizottságokra 

átruházott, nem hatósági hatáskörök jegyzéke) 5.4. pontja értelmében a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság dönt az egészségügyi alapellátásban praktizáló háziorvosok egyedi 

kérelmeiről (helyettesítésről, tartós helyettesítésről). 

 

Az SZMSZ 124. § h) pontja szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság  

„véleményezi a felnőtt, valamint a gyermek háziorvosi és felnőtt, valamint gyermek fogorvosi 

praxisokra kötött feladatellátási szerződések módosítását.” 

 

Az SZMSZ 4. mellékletének (A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott – nem 

hatósági – hatáskörök jegyzéke) 2. pontja alapján Polgármester Úr jogosult dönteni a területi 

ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosokkal kötött feladatellátási szerződés 

módosításáról, a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének figyelembevételével. 

 

Jelen előterjesztés alapján a Tisztelt Bizottságnak döntést szükséges hoznia a 

helyettesítés vonatkozásában, és véleményeznie szükséges az Anima Medical Betéti 

Társasággal a felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében 2015. június 1. 

napjától határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés – jelen előterjesztés 4. számú 

melléklete szerint javasolt – módosítását. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól a szükséges döntések meghozatalát. 
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Határozati javaslatok: 

 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának …../2022. (VI. 15.) határozata a 430092465 számú, 1237 

Budapest, Sósmocsár u. 1 - 3. sz. alatti telephelyen található felnőtt háziorvosi körzet 

háziorvosi ellátásának helyettesítés útján történő biztosításával kapcsolatos döntéséről 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

I. jóváhagyja az Anima Medical Bt. és dr. Simon-Vomberg Roland László rezidens orvos 

között, helyettesítési feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés tartalmát aszerint, hogy 

2022. június 1. napjától dr. Szabó Nikolett tartós távollétében helyettesítését dr. Simon – 

Vomberg Roland László rezidens háziorvos látja el. 

II. felkéri a Bizottság elnökét, hogy az érintetteket értesítse a döntésről. 

Határidő: 2022. június 23. 

Felelős: Tüskés Józsefné elnök 

 

2.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális 

és Egészségügyi Bizottságának …../2022. (VI. 15.) határozata a 430092465 számú felnőtt 

háziorvosi körzet 1237 Budapest, Sósmocsár u. 1 - 3. sz. alatti telephelyen található 

háziorvosi rendelő működtetésére vonatkozó, az Anima Medical Betéti Társasággal 

kötött feladat-ellátási szerződés módosításával kapcsolatos véleményéről 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság kialakította az Anima Medical Betéti Társasággal 

kötött feladat-ellátási szerződés módosításával kapcsolatos véleményét, mely szerint 

I. egyetért az Anima Medical Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés 

módosításával, mely szerint a felnőtt háziorvosi körzet betegeinek alapellátására az Anima 

Medical Betéti Tátsaság képviselője, a praxisjog tulajdonosa, dr. Szabó Nikolett 2022. június 

1. napjától – a praxisjog tulajdonosának szülési szabadsága miatti tartós távollétében – dr. 

Simon – Vomberg Roland Lászlót bízza meg.  

II. javasolja a Polgármesternek, hogy az Anima Medical Betéti Társasággal kötött feladat-

ellátási szerződést módosító szerződést kösse meg. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős:     Bese Ferenc polgármester 

 

 

Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság a helyettesítésről szóló döntés 

vonatkozásában átruházott hatáskörében, döntési joggal, a feladatellátási szerződés 

módosításának vonatkozásában véleményezési jogkörben tárgyalja. A határozati javaslatok 

elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2022. május 30. 

 

 

           Kovácsné Demény Ildikó                                                          Bese Ferenc 

 az előterjesztés készítője                                                   polgármester, előterjesztő 

Mellékletek: 

1. Megbízási szerződés 

2. Oklevél 

3. Határozat 

4. Feladatellátási szerződés módosítás tervezete 

5. Egyeztető lap 


