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Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság! 

 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. §-ában foglalt rendelkezés 

szerint, ha az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási 

szerződést kíván kötni, úgy a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási 

szerv véleményének kikérését követően erről a felek előszerződést kötnek. 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatai alapján Önkormányzatunk 2015. évtől 

folyamatosan megköti a törvény értelmében a praxisjogot szerzett orvosokkal a feladat-ellátási 

szerződéseket. 

 

A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az alábbi praxisokra kötött 

feladat-ellátási szerződéseket: 

 

- 9 db felnőtt háziorvosi praxisra 

- 4 db házi gyermekorvosi praxisra 

- 5 db felnőtt fogorvosi praxisra 

- 3 db gyermek fogorvosi praxisra 

 

 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet értelmében a fogorvosok NEAK 

alapból történő díjazásának alapfeltétele a 30 óra/hét rendelési idő. Ezt a rendelési időt a 

körzet lakosságának száma befolyásolja, így a fogorvosi rendelési idő eltér a háziorvosok 

rendelési idejétől. 

 

 

 

Felnőtt fogorvos   

Dr. Mikovcsák Judit 24 óra/hét 

Dr. Fürstner József 24 óra/hét  

Dr. Hargitai Ágnes 23,5 óra/hét   

Dr. Küllei Kamilla 28 óra/hét    

Dr. Nagy Natália 

(430096602) 28,5 óra/hét   

5 praxis   

 

Gyermek fogorvos HETI RENDELÉSI IDŐ 

Dr. Horváth Judit 23 óra/hét 

Dr. Soltész Marianna 30 óra/hét 

Dr. Sós Margit 30 óra/hét 

3 praxis   

 

A felnőtt- és gyermek fogorvosok (a továbbiakban együtt: fogorvosok) rendelési idejét az alábbi 

jogszabályhelyek figyelembe vételével nem szükséges megbontani prevenciós rendelési időre: 

 

„Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 24. § (1) kimondja, hogy a finanszírozó által 

finanszírozott fogászati alapellátási szolgálatok a területükhöz tartozó lakosok részére – a külön 

jogszabály előírásai szerint – kötelesek fogászati szűrővizsgálatot végezni a szakmai előírásoknak 

megfelelően, és arról igazolást adni. 
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Továbbá 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. fejezete A háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátásra vonatkozóan kimondja, hogy (5) A fogorvos 

a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi. A miniszteri rendeletben 

meghatározott fogászati szűrővizsgálatok fogorvos által igazolt elvégzését a kötelező 

egészségbiztosítás keretében a fogorvosok részére folyósított finanszírozás megállapítása során – 

részükre kedvező módon – figyelembe kell venni.” 

 

Mindezek alapján a fogorvosokkal kötött feladatellátási szerződések módosítására – a rendelési 

idő megbontására - jelenleg nincs szükség.  

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységekről szóló 4/2000. (II.25.) EüM 

rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente 

legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 

 

Felnőtt háziorvos HETI RENDELÉSI IDŐ 

Dr. Csima Alfréd 20 óra/hét 

Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma Krisztina 20 óra/hét 

Dr. Havrilik György 20 óra/hét 

Dr. Horváth Judit Ágnes 20 óra/hét 

Dr. Jakab Erzsébet 20 óra/hét 

Dr. Megyesi Edina 20 óra/hét 

Dr. Szabó Nikolett 20 óra/hét 

Dr. Szepes Miklós 20 óra/hét 

Dr. Varga Ida Margit 20 óra/hét 

9 praxis   

 

Gyermek háziorvos HETI RENDELÉSI IDŐ 

Dr. Csiszár Béla 15 óra/hét 

Dr. JakubenszyTünde 15 óra/hét 

Dr. Szőllősy-András Judit 15 óra/hét 

Dr. Papp László 15 óra/hét 

4 praxis   

 

A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

2. § (1) bekezdése értelmében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 

(a továbbiakban: Eüatv.) szerinti praxisközösség a (2) és (3) bekezdés szerinti formákban jöhet 

létre. 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint: „Az egészségügyi alapellátási szakmai 

együttműködés érdekében a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

miniszteri rendelet szerinti területi kollegiális szakmai vezető háziorvosok illetékességi 

területén egy-egy - a terület háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi praxisaiból (a 

továbbiakban együtt: szolgálat) álló - kollegiális praxisközösség jön létre.” 

 

A Korm. rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései szerint: 

3. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti kollegiális praxisközösségben való részvétel feltétele, hogy 

a szolgálatot működtető a praxiskezelő által közzétett formában praxisközösségi felvételi 

kérelmet nyújt be, amelyben nyilatkozatot tesz, hogy orvosával szolgálatonként vállalja *  

a) a területi kollegiális szakmai vezetői választásokon való részvételt, 

b) a praxiskezelő, illetve a területi szakmai vezető által összehívott konzultációkon való 

részvételt, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100053.KOR#lbj10id7e2
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c) hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne legalább 4 óra prevenciós 

rendeléssel, 

d) a prevenciós rendelés során a praxiskezelő által megadott módszertanok alkalmazását, 

e) a praxis aggregált morbiditási, mortalitási és a praxiskezelő által kért statisztikai adatok 

összeállítását és megadását, 

f) a területen működő szolgálatokkal közös helyettesítési rend kialakítását, 

g) a területen működő szolgálatokkal és ügyeleti szolgálatokkal ügyeleti rend kialakítását. 

(2) A praxiskezelő a hiánytalan felvételi kérelem esetén a szolgálatot a kollegiális 

praxisközösségbe felveszi, amelyről igazolást küld a szolgáltatónak és a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (a továbbiakban: finanszírozó). 

 

A Korm. rendelet értelmében a heti 20 órás rendelési idő kiemelten a házi gyermekorvosok 

rendelési idejét érinti, itt heti +5 óra rendelési idő emelkedést jelent, amelyből 4 óra a 

prevenciós feladatok ellátását jelenti. 

 

Dr. Csiszár Béla gyermekorvos nem csatlakozott a praxisközösséghez, így őt az óraszám 

emelés és ezáltal a feladat-ellátási szerződés módosítás nem érinti. 

 

A praxisközösséghez csatlakozott felnőtt- és gyermek háziorvosok (a továbbiakban együtt: 

háziorvosok) kérelmezték a feladat ellátási szerződésük módosítását rendelési idejük változása 

miatt, az alábbi táblázatokban foglaltak szerint:  

 

Gyermek háziorvos TERVEZETT HETI RENDELÉSI IDŐ 

Dr. Jakubenszy Tünde 16 óra/hét rendelés +4 óra prevenció =20 óra/hét 

Dr. Szőllősy-András Judit 16 óra/hét rendelés +4 óra prevenció =20 óra/hét 

Dr. Papp László 16 óra/hét rendelés +4 óra prevenció =20 óra/hét 

3 praxis   

 

 

Felnőtt háziorvos TERVEZETT HETI RENDELÉSI IDŐ 

Dr. Csima Alfréd 16 óra/hét rendelés +4 óra prevenció =20 óra/hét 

Dr. Csimáné Dr.Orbán Dalma Krisztina 16 óra/hét rendelés +4 óra prevenció =20 óra/hét 

Dr. Havrilik György 16 óra/hét rendelés +4 óra prevenció =20 óra/hét 

Dr. Horváth Judit Ágnes 16 óra/hét rendelés +4 óra prevenció =20 óra/hét 

Dr. Jakab Erzsébet 16 óra/hét rendelés +4 óra prevenció =20 óra/hét 

Dr. Megyesi Edina 16 óra/hét rendelés +4 óra prevenció =20 óra/hét 

Dr. Szabó Nikolett 16 óra/hét rendelés +4 óra prevenció =20 óra/hét 

Dr. Szepes Miklós 16 óra/hét rendelés +4 óra prevenció =20 óra/hét 

Dr. Varga Ida Margit 16 óra/hét rendelés +4 óra prevenció =20 óra/hét 

9 praxis  

 

 

Fentiek alapján összesen 12 praxis feladat-ellátási szerződésének 2. sz. mellékletét szükséges 

módosítani az új rendelési idők vonatkozásában.  

 

A módosítások után a szerződések egy példányát Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Osztálya részére is meg kell küldeni. 

 

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

önkormányzati rendelet 124. § h) pontja szerint:  

„[A Szociális és Egészségügyi Bizottság feladatai különösen:] 



5  

h) véleményezi a felnőtt valamint a gyermek háziorvosi és felnőtt valamint gyermek 

fogorvosi praxisokra kötött feladatellátási szerződések módosítását.” 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek ismeretében alakítsa ki a feladatellátási szerződések 

módosításával kapcsolatos véleményét.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

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

Egészségügyi Bizottságának ……/2022. (I. 19.) határozata három gyermek háziorvossal (Dr. 

Jakubenszy Tünde, Dr. Szőllősy-András Judit, Dr. Papp László) és kilenc felnőtt 

háziorvossal (Dr. Csima Alfréd, Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma Krisztina, Dr. Havrilik 

György, Dr. Horváth Judit Ágnes, Dr. Jakab Erzsébet, Dr. Megyesi Edina, Dr. Szabó 

Nikolett, Dr. Szepes Miklós, Dr. Varga Ida Margit) kötött Feladat-ellátási szerződés 2. számú 

mellékletének módosítása tárgyában kialakított véleményéről 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 124. § h) pontjában 

meghatározott véleményezési feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy egyetért a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi praxisok heti rendelési idejének módosításával, ezért javasolja a 

Polgármesternek az érintett Feladatellátási szerződések 2. mellékletét módosító szerződések 

megkötését.  

 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság saját hatáskörében, véleményezési 

joggal tárgyalja. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

 

Budapest, 2022. január 3. 

 

 

 

 

 

Kovácsné Demény Ildikó                                                       Bese Ferenc 

 előterjesztés készítője                                                   polgármester, előterjesztő 

 

Mellékletek:  

- Gyermek-és felnőtt háziorvosok kérelme 

 

 


