
Tisztelt Képviselők! 

 

Ismeretes, hogy dr. Szabó Szilvia fogorvos 2018. november 30. napjával felmond. A 

doktornőt a törvény alapján megilleti ugyanakkor a praxisjog értékesítésének joga. Ennek 

alapján ő a praxisjogot Dr. Hegyi Antal Péter részére a 2018. október 15. napján megkötött 

szerződéssel elidegenítette.  

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény ezzel kapcsolatos releváns 

rendelkezéseit az alábbiak szerint foglaljuk össze:  

 

2. § (3) A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely 

jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. 

 

(8) A praxisjog elidegenítésére irányuló jog a praxisjog jogosultját is megilleti. 

 

2/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni 

kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott 

praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. 

 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat - a praxisjog engedélyezésére jogosult 

egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően - 

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az 

adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek 

előszerződést kötnek, 

b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § 

szerinti feladat-ellátási szerződést kötni, erről az (1) bekezdés szerinti bejelentés 

napjától számított 45 napon belül nyilatkoznia kell. 

 

(2a) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a (2) bekezdés b) pontja szerinti 

határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a praxisjogot megszerezni kívánó 

háziorvossal az adott körzetben a 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződést meg 

kívánja kötni. Ebben az esetben az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 

90 napon belül az adott körzetre vonatkozóan a 2/B. § szerinti feladat-ellátási 

szerződést az (1) bekezdés szerinti önkormányzat és a praxisjogot megszerezni kívánó 

orvos megköti. 

 

A képviselő-testület ülésére meghívtuk Dr. Hegyi Antal Péter urat is. 

 

Az illetékes Népegészségügyi Osztály véleményét kikértük, remélhetőleg az ülésig 

megérkezik. Az új szerződésre a dr. Szabó Szilviával megkötött megállapodás tartalmi 

elemeinek alapul vételével kerülne sor. A másik két önkormányzat (Püski, illetve Kisbodak) 

döntése úgyszintén szükséges a döntés meghozatalához.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjék. 

 

Halászi, 2018. október 19. 

 

Majthényi Tamás s.k. 

polgármester 



 

Határozati javaslat:  

 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § a) pontja alapján nyilatkozik, hogy dr. 

Hegyi Antal Péter fogszakorvossal a Halászi, Püski, Kisbodak fogorvosi körzetet 

illetően feladat-ellátási szerződést kíván kötni 2018. december 1. napjától 

határozatlan időre.  

 

A Képviselő-testület - azzal a feltétellel, hogy a szerződés megkötését az illetékes 

egészségügyi államigazgatási szerv is támogatja - felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a feladat-ellátási szerződést és az előszerződést - a jelenleg hatályos szerződés 

tartalmi elemeit figyelembe véve - megkösse.  

 

Felelős: Majthényi Tamás polgármester 

Határidő: azonnal  


