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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe sorolja az egészségügyi alapellátást, az 

egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) 

bekezdés c.) pontja értelmében a „praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az 

Öotv. 1. § (2) bekezdés 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.” 

 

Az Öotv. 2. § (1) - (3) bekezdése értelmében „A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - 

akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat 

az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező 

határozat jogerőre emelkedésétől. A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - 

törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében 

meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó 

vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

elidegeníthető és folytatható.” 

Az Öotv. 2/A § (1) – (2) és (2) a.) értelmében „A praxisjog elidegenítésére vonatkozó 

szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni 

kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. 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,…” 

 

Dr. Ráthonyi Emese háziorvos 2022. július 25. napon hivatalosan bejelentette, hogy a 

gárdonyi 2. számú háziorvosi körzet feladat-ellátásáról családi okok miatt lemond. 

 

Dr. Halmai-Benkő Eszter háziorvos, akivel az 5. háziorvosi körzet ellátásáról történt 

egyeztetés és ennek eredményeként megegyezés, vállalta a jelenlegi 2. számú háziorvosi 

körzet és praxis átvételét Dr. Komáromy Hedvig háziorvostól. 

Dr. Komáromy Hedvig és Dr. Halmai-Benkő Eszter háziorvossal történt egyeztetés 

eredményeként a gárdonyi 2. számú, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi 

praxis működtetési jogának adás-vételében megegyezés született. 

 

Dr. Halmai-Benkő Eszter háziorvos a praxis működtetési jogát a szükséges engedélyek 

megléte után 2022. 10. 01. naptól kívánja gyakorolni. 

 

Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete praxisjog átruházásához történő hozzájárulása, és hogy felhatalmazza a 

polgármestert a praxisjog vevőjével történő feladat-ellátási előszerződés megkötésére. 
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A praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményét a fenti 

jogszabályra hivatkozással ki kell kérni, mely szükséges a további döntések meghozatalához. 

  

A praxisjog engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell az önkormányzat és a kérelmező 

között kötött előszerződést. 

 

A háziorvosi feladat-ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződést a praxisjogot engedélyező 

határozat jogerőre emelkedését követően lehet megkötni. 

 

Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Komáromy Hedvig 

háziorvos gárdonyi 2. számú, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi praxis 

működtetési jogának eladásáról szóló bejelentését, egyúttal kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

a praxist megvásárolni szándékozó Dr. Halmai-Benkő Eszter (2485 Gárdony, Lóránt Péter 

utca 26. szám alatti lakos) háziorvossal feladat-ellátási előszerződést köt, amennyiben a 

praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleménye ezt 

lehetővé teszi. 

 

Határidő: folyamatos, praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv 

                véleményének megkérése azonnal 

Felelős:   Tóth István polgármester 

 

 

 

 

Gárdony, 2022. augusztus 10. 

 

Tóth István 

polgármester 

 
 

 

 

 

 

Készítette: dr. Drdul Emília irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


