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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
 
 
 
 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a 3. számú háziorvosi körzet praxisjog átadásának jóváhagyására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kaszás Medicare Kft. (képviseli: dr. Kaszás Anikó háziorvos) egészségügyi szolgáltatóval, 
a 3. számú háziorvosi körzet ellátására kötött feladatellátási szerződést az önkormányzat 
2021. november 01. napjától 6 hónapos felmondási idővel felmondta. 
 
Dr. Kaszás Anikó a Budakalász, Klisovác utca 6. szám alatti orvosi rendelőben dolgozó 
háziorvos írásban jelezte, hogy a körzetre vonatkozó praxisjogát eladta dr. Hoffer Gábor 
háziorvosnak. A Felek közötti praxisjog elidegenítési szerződés megkötésére került sor. 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint:  

2. § (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban 
meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által 
meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé 
válásától. 
(3) A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. 
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. 

 
Az idézett jogszabályhely szerint az önkormányzat azzal az egyéb feltételeknek is megfelelő 
orvossal tud együttműködni, aki elődjétől a vagyoni értékű jogot megszerzi.  
 
A praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv az Országos 
Kórházi Főigazgatóság 2022. március 17. napján érkezett véleménye alapján nem látja 
akadályát a feladatellátási szerződés megkötésének.  
 
A praxisengedély kiadása szintén az Országos Kórházi Főigazgatóság hatáskörébe tartozik, 
mely engedély kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező (dr. Hoffer Gábor) és az 
önkormányzat között létrejött feladatellátási előszerződést, ezért a praxisjog átadással 
kapcsolatban a doktor úr az önkormányzat jóváhagyását, szándéknyilatkozat kiadását és a 
háziorvosi feladatellátási előszerződés megkötését kérte. A 3. sz. háziorvosi körzet 2022. 
május 1. napjától történő ellátásához szükséges a praxisjog iránti kérelem mielőbbi 
benyújtása, melynek előfeltétele a Képviselő-testület döntése és hozzájárulása, valamint az 
erről szóló feladatellátási előszerződés megkötése. 
 
Mellékletek: feladatellátási előszerződés, szándéknyilatkozat, dr. Hoffer Gábor kérelem, 
nyilatkozat, OKFŐ vélemény 
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Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és jóváhagyja a Budakalász 
3. számú háziorvosi körzetet ellátó Dr. Kaszás Anikó praxisjogának átadását és annak 
értékesítését a Piliscsabai Egészségügyi Kft. (székhelye: 1039 Budapest, Czetz János u. 59.,) 
részére, képviseletében dr. Hoffer Gábor háziorvos részére. A Képviselő-testület 
felhatalmazza dr. Göbl Richárd polgármestert, hogy az ehhez szükséges 
szándéknyilatkozatot, valamint a Budakalász Város Önkormányzata és a Piliscsabai 
Egészségügyi Kft. (képviseli: dr. Hoffer Gábor) közötti létrejövő feladatellátási előszerződést 
aláírja.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
       
Budakalász, 2022. március       

dr. Göbl Richárd 
           polgármester 
 



ikt.szám: 1/1749-    /2022. 
 

Háziorvosi feladatellátási 
ELŐSZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről 
Budakalász Város Önkormányzat  
cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
törzsszám: 730963 
adószám: 15730961-2-13 
képviseletében Dr. Göbl Richárd polgármester, mint a háziorvosi ellátást önkormányzati 
alapfeladatként biztosító szerv, továbbiakban: önkormányzat  
 
másrészről 
Piliscsabai Egészségügyi Kft. 
székhelye: 1039 Budapest, Czetz János u. 59. 
cégjegyzékszám: 01-09-908533 
adószám: 14541036-2-41 
képviseli: dr. Hoffer Gábor ügyvezető, mint egészségügyi szolgáltató,  
 
(továbbiakban: Szerződő Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 

1. Az előszerződés tárgya a 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. szám alatti, 3. számú – területi ellátási 
kötelezettségű – felnőtt háziorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséggel működő 
háziorvosi praxis feladatai ellátására vonatkozó, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § rendelkezései szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése. 

 
2. A Kaszás Medicare Kft. által működtetett 3. számú háziorvosi körzet praxisjog átadás 

vonatkozásában dr. Kaszás Anikó képviseletében a Kaszás Medicare Kft. és dr. Hoffer Gábor 
képviseletében a Piliscsabai Egészségügyi Kft. között praxisjog elidegenítési szerződés 
megkötésére került sor. 
 

3. A Szerződő felek rögzítik, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint a praxisjog 
engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését 
követően Budakalász Város Önkormányzata támogatja dr. Hoffer Gábor orvost abban, hogy 
Budakalászon háziorvosi tevékenységet lásson el 2022. május 01. napjától. 
 

4. A háziorvosi szolgáltatást személyes közreműködőként nevezett végzi majd a tulajdonát 
képező Piliscsabai Egészségügyi Kft., mint egészségügyi szolgáltatón keresztül. 
 

5. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben dr. Hoffer Gábor és dr. Kaszás Anikó között a 
praxisjog átruházó szerződés teljesedésbe megy, valamint dr. Hoffer Gábor praxisengedélyt 
szerez, akkor Budakalász Város Önkormányzata és a Piliscsabai Egészségügyi Kft. a háziorvosi 
tevékenység ellátására feladatellátási szerződést kötnek, melyet a Budakalász Város Képviselő-
testületének döntését követő 15 napon belül aláírják. 

 
6. A Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülése 

esetén egymással határozatlan idejű, de legalább 5 éves időtartamra szóló feladatellátási 
szerződést kívánnak kötni. 
 



7. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megkötendő feladatellátási szerződésben rögzítik a 
feladatellátás részletes feltételeit. 

 
8. Szerződő felek a szerződés megkötését megtagadhatják a Ptk. 6.73 § (3) bekezdésben 

meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén. 
 

9. Az előszerződés megszűnik, ha a Szerződő felek egymással feladatellátási szerződést kötnek. 
 

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb ágazati jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. A Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
elolvasás után jóváhagyólag írják alá. 

 
11. Jelen előszerződés 5 példányban készült, melyet Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a…………………………… sz. határozatával hagyott jóvá. 
 
Budakalász, 2022. március 
 
 

____________________________ 
Budakalász Város Önkormányzata 

Dr. Göbl Richárd polgármester 
 
 
 

__________________________ 
Piliscsabai Egészségügyi Kft. 

képv.: dr. Hoffer Gábor ügyvezető 

 
 









 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Budakalász Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) jelen 

szándéknyilatkozatában 

 

k i j e l e n t i 

 

hogy tudomása van arról, miszerint Dr. Kaszás Anikó a budakalászi 3. számú háziorvosi körzet 

(a továbbiakban: Praxis) háziorvosa, 2022. május 01. napjától a praxis működtetési jogát dr. 

Hoffer Gábor háziorvos részére értékesítette, aki a Praxist a személyes közreműködésével 

működő Piliscsabai Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1039 Budapest, 

Czetz János u. 59., cégjegyzékszám: 01-09-908533, adószám: 14541036-2-41) egészségügyi 

szolgáltató cég keretein belül kívánja működtetni. 

A 3. sz. háziorvosi körzet 2022. május 1. napjától történő ellátása érdekében a Képviselő-

testület döntése és hozzájárulása szükséges a praxisjog átadásáról, valamint az erről szóló 

feladatellátási előszerződés megkötéséről. 

Fentiekre figyelemmel az Önkormányzat jelen szándéknyilatkozatában kijelenti, hogy a Praxis 
működtetéséhez szükséges engedélyek megszerzését követően 2022. május 01. napjától 
határozatlan időre, de minimum öt évre kíván feladat-ellátási szerződést kötni a Piliscsabai 
Egészségügyi Kft-vel – dr. Hoffer Gábor ügyvezetővel - a Praxis háziorvosi feladatainak 
ellátására.  
 
 
Budakalász, 2022. március 18. 
 
 
 

_______________________________ 
Budakalász Város Önkormányzata 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 

 
 


