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 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS 

 

Javaslat a 1237 Budapest, Sósmocsár u.1-3. telephelyen működtetett felnőtt háziorvosi 

körzetre vonatkozóan az Anima Medical Betéti Társasággal megkötött feladat-ellátási 

szerződés módosítására tartós helyettesítés miatt 

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY 

 

A sürgősség indoka: a tartós helyettesítést 2022. szeptember 1. napjától ellátó orvos nevéről 

Dr. Szabó Nikolett 2022. augusztus 25. napján a késő délutáni órákban tudott tájékoztatást 

adni, így a döntés megalapozásához szükséges, a helyettesítő személyére vonatkozó 

dokumentumok beszerzésére csak a bizottsági ülés anyagának (Meghívó és előterjesztések) 

elkészítését és érintettek részére történt megküldését követően volt lehetőség.  

Tekintettel arra, hogy a tartós helyettesítést 2022. szeptember 1. napjától meg kell oldani, és a 

SZEB következő ülésének várható időpontja 2022. október 12. napja, a döntést sürgősséggel 

szükséges meghozni a SZEB 2022. augusztus 31. napi ülésén. 

 

 

Előterjesztő:       Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:     Kovácsné Demény Ildikó 

       egészségügyi referens 

                                                                                   Polgármesteri Kabinet  

 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:   - 

Az előterjesztést megtárgyalja:  - 

 

 

Bizottsági ülés időpontja:     2022. augusztus 31. 

 

 

Ellenjegyzők:    Vittmanné Gerencsér Judit  

osztályvezető-helyettes   

 Jogi és Személyügyi Osztály 

 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:    dr. Szabó Tibor jegyző 
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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 2022. július 1. napjával megbízási szerződés keretében 

Dr. Simon - Vomberg Roland László orvost kérte fel tartós helyettesítésre. 

 

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

Egészségügyi Bizottsága meghozta döntését a tartós helyettesítésre, és az azt ellátó 

személyére vonatkozóan a 100/2022. (VI. 15.) és 101/2022. (VI.15.) határozatokban.  

A Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: 

Kormányhivatal) részére megküldött dokumentumok alapján a helyettesítésre vonatkozó 

bejegyzést a Kormányhivatal végzéssel megszüntette, és hiánypótlásra szólította fel 

Önkormányzatunkat.  

A hiánypótlás megtörtént, de nyilvántartásba vételt a benyújtott iratok alapján a 

Kormányhivatal továbbra sem fogadta be.  

Időközben a Kormányhivatal javasolta az OKFŐ állásfoglalását kérni, hogy a rezidens orvos 

elláthatja-e a tartós helyettesítést.  

Az OKFŐ állásfoglalását 2022. augusztus 15. napján elektronikus úton megküldte az alábbiak 

szerint: 

„Az állásfoglalás kérésből és mellékleteiből kizárólag az derül ki, hogy a 

praxisjogosultsággal rendelkező orvossal munkaviszonyban álló Dr. Simon-Vomberg 

László rezidens orvos jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 

Karán (a továbbiakban PTE-ÁOK) háziorvosi szakképzésben vesz részt. 

A PTE-ÁOK Családorvosi Tanszék rezidens képzésről szóló, 

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/40/index/almenu/669 weblinken elérhető tájékoztatója az 

alábbiakat írja: 

A szakképesítés megszerzésének követelményeit a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 

tartalmazza. A szakképzésüket 2015. július 1. után belépők a 162/2015. (VI.30.) 

Kormányrendelet előírásai szerint végzik. 

A háziorvos szakképzés (36 hó) tartalmilag két fő részre tagozódik. 

1. A törzsképzési program 28 hónapos szakasza a főbb klinikai diszciplinákat foglalja 

magában, a minimális gyakorlati idő meghatározásával. A törzsképzési időszakot 

vizsgával fejezi be a szakorvos jelölt. 

2. A szakgyakorlat 8 hónapos ideje alatt speciális szakmai képzésre kerül sor, amit a 

jelölt háziorvosi praxisban tutor irányítása mellett teljesít.” 

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/40/index/almenu/669
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Fentiek alapján tehát álláspontunk szerint jelen esetben helyettesítési feladatokat 

rezidens orvos csak akkor láthat el, amennyiben a 28 hónapos törzsképzési időszakot 

követően sikeres vizsgát tett (a képzési gyakorlatban ezt ún. licence vizsgának 

nevezik), és a háziorvosi szakgyakorlat folytatási jogosultságáról a képző szerv 

igazolást állított ki.  

Utóbbi dokumentum hiányában a helyettesítő tevékenység betöltött praxis esetén még 

önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből sem látható el. 

Emellett elsődlegesen a helyettes orvos felelőssége, hogy amennyiben az egyetemen a 

8 hónapos szakgyakorlata folyamatban van, úgy azzal összhangban el tudja-e látni a 

munkaviszony keretében elvégzendő helyettesítési feladatait.” 

 

 

Fentiekre való tekintettel felvettem a kapcsolatot Dr. Szabó Nikolett praxistulajdonossal 

annak érdekében, hogy másik helyettest nevezzen meg a feladatra. 

 

Doktornő tájékoztatott, hogy - ezúttal a terhességi gyerekágyi szabadságának lejáratáig, azaz 

2022. szeptember 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időre - Dr. 

Laczkó András háziorvossal köt Megbízási szerződést a helyettesítési feladatok ellátására. 

 

Dr. Laczkó András (pecsétszáma: 71037) 2009. szeptember 9. napján szerezte általános 

orvosi diplomáját a Debreceni Egyetem Általányos Orvostudományi Karán. 2026. március 

04. napjáig érvényes háziorvostan licenszvizsgával rendelkezik, amelyet 2020. december 18. 

napján szerzett meg. Pár éves külföldi tartózkodás után 2022. évben Balatonfűzfőn felnőtt 

háziorvosi praxist vásárolt. 

 

A heti rendelési idő a továbbiakban is megegyezik dr. Szabó Nikolett rendelési és prevenciós 

idejével. 

  

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. (VIII. 31.) 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. Laczkó András orvos között, helyettesítési 

feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés tartalmát aszerint, hogy 2022. szeptember 1. 

napjától 2022. december 31. napjáig dr. Szabó Nikolett tartós távollétében helyettesítését 

dr.  Laczkó András háziorvos látja el. 

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

Határidő: 2022. szeptember 1. 

Felelős: Tüskés Józsefné elnök 

 

 

2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottságának …../2022. (VIII. 31.) 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 Társaság képviselője, a praxisjog tulajdonosa, dr. Szabó Nikolett 2022. 

szeptember 1. napjától 2022. december 31. napjáig – a praxisjog tulajdonosának szülési 

szabadsága miatti tartós távollétében – dr. Laczkó Andrást bízza meg.  

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

ellátási szerződést módosító szerződést kösse meg. 

Határidő: 2022. szeptember 1. 

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. augusztus 25. 

 

 

           Kovácsné Demény Ildikó                                                          Bese Ferenc 

 az előterjesztés készítője                                                   polgármester, előterjesztő 

 

 

Mellékletek: 

1. A SZEB 100/2022. (VI.15.) és 101/2022. (VI.15.) határozatai 

2. OKFŐ állásfoglalása 

3. dr. Laczkó András adatlapja 

4. Feladatellátási szerződés módosítás tervezete 


