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Tisztelt Közgyűlés!
A 64. számú (4032 Debrecen, Jerikó u. 27.) területi ellátási kötelezettséggel működő
háziorvosi körzet működtetője, dr. Bényei Miklósné dr. Csikai Erzsébet bejelentette, hogy a
praxis működtetési jogát átruházza dr. Bényei Péter háziorvosra, melyről az előszerződést
2008. április 21-én megkötötték.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. §
(2) bekezdésének a) pontja értelmében az önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási
kötelezettség körében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a
házi gyermekorvos, a fogorvos által nyújtott egészségügyi ellátás.
A Törvény 1. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a működtetési jog: az egészségügyi
államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység
nyújtására jogosító engedélybe foglalt jog.
A Törvény 2. § (3) bekezdése szerint „A működtetési jog olyan, személyhez kapcsolódó
vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén
elidegeníthető és folytatható.”
A Törvény 2. § (8) bekezdése értelmében „A működtetési jog elidegenítésére irányuló jog a
működtetési jog jogosultját is megilleti.”
A háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi
tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének
hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §
(1) bekezdése értelmében „A működtetési jog jogosultja a működtetési jogot, mint vagyoni
értékű jogot az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő személynek
elidegenítheti.”
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján „(...) önálló háziorvosi tevékenységet végezni
csak külön működtetési engedély vagy hatósági bizonyítvány birtokában lehet. Ennek
megfelelően a működtetési jog megszerzése a jogi előfeltétele annak, hogy az önkormányzat
valamely orvost háziorvosként foglalkoztasson.”
Dr. Bényei Miklósné dr. Csikai Erzsébet a praxist dr. Bényei Péter háziorvosra - a hatályos
jogszabályok által engedélyezett módon – kívánja átruházni.
Dr. Bényei Péter diplomáját a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Általános Orvosi Karán szerezte 2005-ben. Száma: 105-110/2005 DEOEC ÁOK (Orvosok
működési nyilvántartási száma: A/66179.) A jelölt háziorvos licencvizsgával rendelkezik
(száma: 449/2007-R133. Cso., kelte: 2007. november 28.). A háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM
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rendelet) 11. § (2) bekezdése szerint háziorvosként legfeljebb 4 évig dolgozhat az az orvos,
aki a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges háziorvosi
szakgyakorlat folytatására jogosult.
Ennek figyelembevételével dr. Bényei Péter 2011. november 28-ig köteles a háziorvostan
szakorvosi szakképesítést megszerezni.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézete
határozatában igazolta, hogy dr. Bényei Péter szakterületén jogosultan folytathatna
működtetési joghoz kötött orvosi tevékenységet.
A háziorvos a körzetet egyéni vállalkozóként szándékozik működtetni.
A területi ellátási kötelezettséggel működő praxis háziorvosi rendelője DMJV Önkormányzat
1/1 tulajdonában van.
A fentiekben ismertetett jogszabályok, illetve szakmai adatok alapján a kérelmező jogosult a
működtetési jog alapján végezhető tevékenység gyakorlására, valamint megfelel az EüM
rendeletben foglalt feltételeknek, tehát alkalmas jelölt a 64. számú háziorvosi körzet
működtetésére. (A hivatkozott dokumentumok DMJV Polgármesteri Hivatal Családvédelmi
Osztályán megtekinthetőek.)
Az előterjesztést az Egészségügyi Bizottság 2008. május 27-i ülésén tárgyalja, határozatáról
az Egészségügyi Bizottság elnöke szóban tájékoztatja a Közgyűlést.
A felek hozzájárultak ahhoz, hogy a személyüket érintő napirendi pont nyílt ülésen kerüljön
megtárgyalásra.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4)
bekezdése és az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a 2000.
évi II. törvény alapján,
1.) közös megegyezéssel 2008. július 31. napjával megszünteti dr. Bényei Miklósné dr. Csikai
Erzsébet háziorvossal 2004. június 1. napján megkötött, a 64. számú háziorvosi körzet területi
ellátási kötelezettséggel történő működtetésére vonatkozó megállapodást.
2.) Megbízza dr. Bényei Péter egyéni vállalkozó háziorvost, hogy 2008. augusztus 1. napjától
a 64. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetet a mellékletben
foglalt megállapodás szerint működtesse.
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Határidő: azonnal
Felelős: a Családvédelmi Osztály vezetője
3.) Felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
D e b r e c e n, 2008. április 28.
Dr. Rácz Julianna
osztályvezető
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