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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy: Praxisjog átadás Radvány-Med Kft. képviseletében Dr. Buda Borbála háziorvos és a Kalinics 

és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében Dr. Kalinics Viktor háziorvos között 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit referens 

Előterjesztés egyeztetve: Pósáné dr. Pécsi Szilvia szociális főosztályvezető 

Testületi ülés időpontja: 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Lehoczky Balázs aljegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. no-

vember 28. napján határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kötött területi ellátási kötele-

zettséggel járó felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására a Dr. Buda Borbála által képviselt Radvány-

Med Kft.-vel. 

Dr. Buda Borbála 2019. február 01. napján tartós betegállományba került, így annak idejére 2019. 

február 01. napjától Dr. Kalinics Viktort jelölte meg tartós helyetteseseként és a helyettesítés engedé-

lyezését kérte az Önkormányzattól, amelyhez az Önkormányzat hozzájárult. Dr. Buda Borbála 2020 

januárjában jelezte, hogy a táppénzre való jogosultsága lejárt, így 2020. január 03. napjától rokkant 

járadékot fog igénybe venni. Mivel munkáját ellátni nem képes, ezért kérte a feladat-ellátási szerző-

dés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2020. március 31. napjával, amelynek az Önkor-

mányzat 2020. április 01. napi hatállyal eleget tett. 

Dr. Buda Borbála 2020. március 02. napján a feladat-ellátási szerződést megszüntető megállapodás 

aláírásakor személyesen jelezte, hogy praxisjogát a Kalinics és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. 

ügyvezetője, Dr. Kalinics Viktor háziorvos részére kívánja átengedni, amely szándékát a 2020. már-

cius 17. napján kelt, Dr. Kalinics Viktorral kötött praxisátruházási előszerződéssel is megerősítette. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 23. § (5) bekezdés 9. pontja, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § 

(3) bekezdése és az Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek 

megállapításáról szóló 2/2017. (II.2.) számú önkormányzati rendelete 1. számú melléklete szerint az 

Önkormányzat 14. számú felnőtt háziorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt 

háziorvosi tevékenység ellátására Dr. Kalinics Viktor képzettsége és gyakorlata a benyújtott igazolá-

sok alapján alkalmas. 

Budapest Főváros Kormányhivatala által a praxisengedély visszavonása 2020. április 01. napjával 

fog megtörténni, így a feladat-ellátási szerződés megszűnését követően a háziorvosi körzet ellátásá-

nak megszervezéséről az Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján 2020. április 01. napjától az Ön-

kormányzatnak kell gondoskodnia. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontja alapján a kerületi 

önkormányzatok által kötelezően ellátandó egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében - figye-

lemmel a folyamatos betegellátás biztosításához fűződő érdekre - 2020. április 01. napjával kezdődő 

hatállyal bízza meg az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 

(1046 Budapest, Görgey A. u. 30.), hogy a Budapest IV. ker. Vasvári Pál utca 20-22. szám alatti mű-

ködési helyű, az Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek meg-
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állapításáról szóló 2/2017. (11.2.) számú önkormányzati rendelete 1. számú melléklete szerinti 14. 

számú felnőtt háziorvosi körzetében a felnőtt háziorvosi feladatokat területi ellátási kötelezettséggel, 

helyettesként - a praxisjog sorsának rendezéséig - ellássa. 

Kérem továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020. június 01. napjától engedélyezze a 

Kalinics és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében Dr. Kalinics Viktor háziorvossal a 

feladat-ellátási szerződés megkötését.  

Határozati javaslat: 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekin-

tettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításá-

ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Polgármester úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testület döntési hatáskörében eljárva, hogy 2020. június 01. napjától a Kalinics és Társa 

Egészségügyi Szolgáltató Bt. nevében Dr. Kalinics Viktor felnőtt háziorvossal (pecsétszám: 

49483) a 14. számú felnőtt háziorvosi körzetben ellátási kötelezettséggel járó felnőtt házior-

vosi tevékenység ellátására feladat ellátási szerződést köt. 

 

2. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekin-

tettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításá-

ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Polgármester úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testület döntési hatáskörében eljárva, hogy  

 

a) a kerületi önkormányzatok által kötelezően ellátandó egészségügyi alapellátás biztosítása 

érdekében, figyelemmel a folyamatos betegellátás biztosításához fűződő érdekre 2020. 

április 1. napjával kezdődő hatállyal megbízza az Önkormányzat az Újpesti Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (1046 Budapest, Görgey A. u. 

30.), hogy a Budapest IV. ker. Vasvári Pál utca 20-22. szám alatti működési helyű, a Bu-

dapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi 

alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (11.2.) számú önkormányzati ren-

delete 1. számú melléklete szerinti 14. számú felnőtt háziorvosi körzetében a felnőtt házi 

orvosi feladatokat területi ellátási kötelezettséggel, helyettesként-a praxisjog sorsának 

rendezéséig-ellássa 

 

b) a 2020. április 01. és 2020. május 31. közötti időszakra a Polgármester az Újesti Egés-

zségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a felnőtt háziorvosi fe-

ladatok ellátására kössön ellátási szerződést, a határozat végrehajtása érdekében a szük-

séges intézkedéseket tegye meg, a szükséges jognyilatkozatokat adja ki. Az Újpesti Egés-

zségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult megkötni a Nem-

zeti Egészségbiztosítási Alapkezelőjével a finanszírozási szerződést az Nemzeti Nép-

egészségügyi Központ engedélyével. 

 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 15 nap 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Budapest, 2020. március 18. 

Kanász-Nagy Máté 

 


