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Tisztelt Képviselő-testületek! 
 
Dr. Imre Bence (1196 Budapest , Kossuth u utca 197/a ) 2015 szeptember 9. napján küldött 
elektronikus levelében a nyilvános pályázati felhívásunkra  reagálva szándéknyilatkozatot 
adott be a Lesenceistvánd – Uzsa községek által fenntartott háziorvosi praxis betöltésére. 

A mellékelt önéletrajz tartalmazza az érdeklődő szakmai végzettségét , eddigi 
munkahelyeinek felsorolását , valamint az eddigi tudományos munkáinak ismertetését. 
Jelenleg a Semmelweis Egyetem Család orvosi Tanszékén alkalmazásában áll , beosztás 
háziorvostan központi gyakornok. A jelenlegi beosztásában készül föl a háziorvostan 
szakvizsgára. A háziorvostan szakvizsga megszerzésének várható időpontja 2017. év vége. 

A  4/2000. (II.25.) EMMI rendelet 11.§ (29 bekezdése értelmében 

„ Háziorvosként – a házi gyermekorvos kivételével – ezen tevékenység megkezdésétől 
számított 4 évig dolgozhat továbbá az az orvos is , aki külön jogszabályban meghatározott 
szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására 
jogosult.” 
 

Ez a gyakorlatban azt jelenti , hogy a háziorvosi tevékenységet ún. licence vizsgával 
rendelkező orvos is végezhet . Dr. Imre Bence jelenleg a háziorvosi szakképesítés 



(szakvizsga) megszerzésére jogosító képzésben vesz részt , vagyis megfelel a jogszabályban 
előírt feltételeknek. 
Azonban a  313/2011.(XII.23.) Kormány rendelet 3.§ (1) bekezdés értelmében önálló 
háziorvosi tevékenységet végezni csak praxis engedély birtokában lehet. 
 
A praxis engedély kiadását  a leendő háziorvosnak kell kezdeményezni a területileg illetékes 
egészségügyi államigazgatási szervnél. A praxis engedély kiállításának feltételeiről 
rendelkezik az ugyanezen jogszabály 4.§-a. A tartósan betöltetlen ( 6 hónapnál régebben ) 
praxis esetén azonban  nem kell  benyújtani a praxis átruházásáról szóló szerződést ,illetve 
a praxis folytatásra való  jogosultságát igazoló okiratokat. 
 
Dr. Imre Bence személyesen is fölkereste Tóth Csaba polgármestert , és kinyilvánította 
szándékát arra vonatkozóan , hogy az ellátandó praxis felkeltette az érdeklődését , és szeretne 
hosszú távra letelepedni Lesenceistvándon vagy környékén  a családjával.  

A háziorvosi körzet jelenleg tartós helyettesítéssel van ellátva a dr. Hajzer és Társa 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. –al. A módosított működési engedélyt 2017 . augusztus 31. 
napjáig adta meg az egészségügyi államigazgatási szerv. 

 

Tisztelt Képviselő-testületek ! 
 
A háziorvosi körzetben élő polgárok biztonságos , stabil ellátását egy olyan háziorvos tudná 
biztosítani , aki koránál fogva hosszú távon vállalná a praxis továbbvitelét. A jelenlegi 
megoldás magában hordozza az ideiglenes jelleget , a feladatot ellátó háziorvos a nagyfokú 
leterheltsége okán nem tud olyan kapcsolatot kiépíteni a betegekkel , ami a házi orvoslás 
területén elengedhetetlen. 

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületeknek , hogy vizsgálják meg a dr. Imre Bence 
beadványát és elvi döntéssel , szándéknyilatkozat adásával  támogassa a praxis betöltésére 
irányuló szándékát a határozati javaslatba meghatározott feltételek mellett. 

Amennyiben a képviselő-testületek támogatják az előterjesztést , úgy az alábbi döntéseket 
kell meghozni: 

- dönteni kell az előszerződés megkötéséről , 
- dönteni kell a praxis engedély megszerzést követően a feladat – ellátási szerződés 

megkötéséről. A feladat – ellátási szerződésben kerül meghatározásra egyebek mellet  
a rendelők használatával , a rezsi fizetésével , a finanszírozással kapcsolatos kérdések., 
valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. év II. törvény 2/B.- § ában 
meghatározott előírások.. 

 
Kérjük az előterjesztés megvitatását és a szükséges döntések meghozatalát ! 
 

 
 
 
  
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

.........................Képviselő-testülete kinyilvánítja azon  szándékát , hogy Dr. Imre 
Bence általános orvossal – figyelemmel a 4/2000.(II.25.) EMMI rendelet 11.§ (2) 
bekezdésében , valamint a 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben foglaltakra –a 
Lesenceistvánd - Uzsa községek fenntartásában működő vegyes  háziorvosi körzetben 
a háziorvosi feladatok ellátására előszerződést kíván kötni. A háziorvosi körzetben az 
önálló orvosi tevékenység ellátásához szükséges praxisengedélynek a területileg 
illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől történő  megszerzése dr. Imre Bence 
feladata.  
 

 Amennyiben a egészségügyi államigazgatási szerv a praxisengedélyt dr. Imre Bence 
részére , vagy a személyes közreműködésével működő gazdasági társaságnak  megadja , 
a képviselő-testület  feladat – ellátási szerződést köt és a praxis jogát átadja a 
praxisjoggal rendelkezőnek. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előszerződést , 
illetve  jelen határozatban  meghatározott feltételek teljesülését követően a  feladat- 
átadási szerződést az önkormányzat képviseletében írja alá  

 
Felelős:   polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
Lesenceistvánd, 2015. szeptember 9. 
 
                                                                                   Tóth Csaba  
                                                                                  polgármester 
 


