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HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETE 

1136 Budapest Tátra utca 52. Telefon: 3300-900, fax.: 2380-388 

E-mail: hgye@mail.datanet.hu, www.hgye.hu 

 
 
 

Vázlatos javaslatok az önkormányzati szerepről, a működtetési 
(praxis-) jog átalakításáról, és a praxisalap működéséről 

 
A 2011. szeptember 12-i megbeszélés alapján az ott megjelölt három témakörben 
küldjük javaslatainkat a megvalósítás reményében. 

 
 

1. Önkormányzat 
 

Amennyiben az egészségügyi alapellátás továbbra is önkormányzati feladat 
marad, helyeseljük az egységes feladatátvállalási szerződés kialakítását. 

  
Javaslat: 
 

A kötelezően az egészségügyre fordítandó források biztosítása 
érdekében egészségügyi fejkvóta kialakítása az önkormányzati 
költségvetésen belül. 

 
 

2. Működtetési jog (praxisjog) 
 

Jogi környezet: 2000. II.tv, 18/2000 Korm r.,  
                         508/B/2000, 373/B/2003, 83/B/2004 AB határozatok 
 
A mai jogi helyzet két lényegi problémája:  
 
a. a működtetési jog ma nem konkrét praxishoz és földrajzi  helyhez, 

hanem személyhez kötött.    
 

Ennek következtében:  
  aa. a működtetési jog elértéktelenedett, hiszen bárhol vásárolt jog      

érvényes bármely praxis vételéhez.   
ab. lehetővé teszi hogy az önkormányzat új, már működtetési joggal 

rendelkező orvossal szerződést kössön, miközben a régi orvos 
még működtetési jogát árulja. Utóbbi, körzet híján értéktelenné 
válik.  

 
b. jogilag nincs tartósan betöltetlen körzet 
                  ld. ab pont 
 
Javaslatok: 
        

a. Az Alkotmánybíróság nem szerencsés beavatkozása miatt a 
vonatkozó szabályozás megváltoztatása szükséges.  
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Ennek módja lehet: 
 
a működtetési jog helyett a praxisjog kifejezést használva akár új 
tv. megalkotása is lehetséges;  
 
A módszertani kifogások korrigálhatók (amit kell ne Korm r. hanem 
tv szabályozza);  
 
Az annak idején benyújtott alkotmánybírói kisebbségi vélemények 
áttanulmányozása is számos eljárási hiba korrekcióját lehetővé 
teszi.   

 
b. A működtetési jog az adott földrajzi helyen levő praxishoz kötődjön.  
 
c. Az adó- és illetékmentesség visszaállítása. 

Tudjuk, hogy kivételeket egy rendszer sem szeret, de a forgalom 
élénkítése érdekében mégis javasoljuk. A mai helyzetben ez 
biztosan nem jelent a költségvetés részére lényeges veszteséget. 
 

d. Önkormányzati beavatkozás következtében a praxisjog értékét 
veszítheti. Ilyenkor kártalanítás illetné a praxis működtetőjét. 
Ennek kapcsán érdemes átgondolni és meghatározni a körzethatár 
módosítások feltételeit.  
 

e. A működtetési jog eladása esetén a vételi szerződés előtt az 
önkormányzat nyilatkozzon, hogy a vevőt elfogadja-e e praxis 
működtetőjeként! Ez ugyan – u.n harmadik személy beavatkozása 
révén-, szerződéskötési korlátozást jelent, de még mindig 
kedvezőbb, mint egy már megkötött szerződés felbontása.  

 
f. Meg kell határozni praxistársulások esetén a működtetési jog 

helyzetét. A közhangulat alapján az egyéni működtetési jog 
megmaradását javasoljuk, ami nem zárja ki, hogy a társulás vegye 
meg és adja el a jogot. (a praxisalap léte e kérdést befolyásolja) 

 
g. A tartósan betöltetlen körzet fogalmának visszaállítása 

 
h. A praxisváltás megkönnyítésére – mivel csak egy működtetési 

joggal rendelkezhet egy működtető -  az új működtetési jog 
megvásárlását követően a régi elidegenítése maradna csak a 
korábbi működtető  joga. 

 
Időről időre a koncesszió kérdése felvetődik a működtetési jog tárgyalása kapcsán. 
Ezt az intézményt eredetileg a közszolgálati infrastruktúra működtetésére hozták 
létre. Az un. koncessziós törvénybe a működtetési jog, mint koncesszió tárgya, csak 
nehezen illeszthető be. Egyébként sincs jelentősége a névnek, a szabályozott 
tartalom a lényeges, ami más eszközökkel is jól megoldható.  
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3. Praxisalap  

 
A praxisalap létrehozása, működtetése és jogi szabályozása szoros összefüggésben 
áll a működtetési (praxis-) jog szabályozásával.   
 
 Alapelv: a praxisalapnak egyaránt kell szolgálnia a működtetési jogát eladni képtelen 
nyugdíjba menőt, és a praxist vásárolni kívánó, a rendszerbe belépő fiatalt.  
 
Feladata:  
 
Segítse elő a megüresedő vagy különböző okokból betöltetlen háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi praxisok ellátását. 
 
Nagyobb mobilitást biztosítson a praxiscserében. 
 
Csökkentse a tartósan betöltetlen praxisok számát. 
 
Biztosítson pénzügyi garanciát a nyugdíjba vonuló vagy a megszüntetésre kerülő 
praxisban dolgozó kollégáknak, és segítse elő a rendszerben való belépést.  
 
Tevékenysége 
 
A Praxisalappal szerződést kötött házi gyermekorvosok/háziorvosok működtetési 
jogát megvásárolja. 
 
Pályázatok útján értékesíti és betölti az átvett praxisokat. 
 
Segítséget nyújt az önkormányzatoknak a tartósan betöltetlen praxisok 
értékesítésében. 

Mivel teljes rálátása van az ország alapellátására, tanácsadó testületként működhet 
szervezési kérdésekben. 

A működés 
 
Az alaptőkét (2-3 milliárd Ft.(?) ) az államnak kell vállalnia, a forgótőkét az alapba 
belépők fizetik. Ez az éves bevétel meghatározott százaléka lehet, mely költségként 
elszámolható..  
 
Számítások alapján meg kell határozni, hogy – az alaptőke érintetlensége mellett – 
az indulásnál milyen időtartamú kifizetési moratóriumot kell tartani.  
 
A belépés az Alapba önkéntes, amit garanciákkal kell elősegíteni. (Pl. meghatározott 
ideig tagdíjat fizető praxisok tulajdonosának az alap biztosítékot nyújt az illető 
működtetési jogának biztos megvásárlására. Ez az idő rövidíthető, ha valaki az 
ennek megfelelő összeget befizeti az Alapba) 
 
Az Alaptól praxisa megvételét csak az kérheti, aki legalább 3 -5 éve(?) fizeti az Alap 
tagdíját. Ennek további pontosítása szükséges, mert a tömeges kifizetésekre nincs 
mód 3-5 év elteltével sem. 
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A praxisok értékét, melyet az Alap kifizet az eladónak, a könnyebb 
összehasonlíthatóság érdekében, az éves bevétel százalékában ajánlott 
meghatározni. 
 
Amennyiben a területen praxisok összevonására kerül sor, a Pénztár a megszűnő 
praxis alapfinanszírozását egy évig az Alapnak utalja át. Evvel csökkenthető az Alap 
vesztesége. 
 
A Praxisalap lehetséges működési formái 
 
a. Közalapítványi formában az egészségügyi tárca felügyelete alatt, annak pénzügyi 

támogatásával  
 
               aa. országos rendszerben. 
 
               ab. lehetséges, regionális szinten is koordinálni.  
 
b. A MOK feladatvállalása e kérdéskörben a kötelező tagság visszaállításával ismét 

lehetséges. 
 
Javasolt a pénzintézeti háttérrel történő működtetés. (állami kezességvállalás is 
megszerezhető(?)) 
 
Pénzügyi feltételek 
 
A működés megkezdéséhez állami (költségvetési) támogatás szükséges.  
Ezt követően az alap önfenntartóvá válik. Tevékenységét a vétel – eladás 
különbözetéből, illetve a befizetett támogatásokból fedezi. 
 
A Praxisalap a tulajdonába került vagyon értékű jogot értékesítheti egy másik 
orvosnak, de lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a terület felosztásra 
kerülhessen a szomszédos praxisok között.  
(ok: számos –általában bp-i illetve városi- házi gyermekorvosi praxis 600 alatti 
praxislétszámmal rendelkezik. Nyugdíjba vonulás esetén ezek további fenntartása 
nem szükséges. Ugyanez vonatkozik a kislétszámú felnőtt háziorvosi praxisokra is. 
Ilyenkor összevonás szükséges. A kérdés bővebb tárgyalására e munkában nincs 
lehetőség.)  
 
A praxisalap irányítása és felügyelete 
 
Irányítását kuratórium végzi, a kuratórium tevékenységének felügyeletéről ellenőrző 
bizottság gondoskodik. 
 
Kuratórium 
 
Kuratórium tagjai: 
 

- Elnök (pályázat útján kerül kinevezésre, gyakorló háziorvos, vagy nyugdíjba 
vonult háziorvos, tevékenységéért tiszteletdíjat kap) 

- EüM. képviselője 
- OALI képviselője 
- MOK és a MOK fogorvosi tagozat képviselője 
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- FAKOOSZ képviselője 
- HGYE képviselője 
- Fogorvosok Egyesületének képviselője 
- Önkormányzati Érdekképviselet képviselője 
- Felügyelő bizottság elnöke 

 
Felügyelő Bizottság 
 

- Elnök / Eü-i miniszter nevezi ki / 
- MOK delegáltja / háziorvos / 
- Önkormányzati Érdekképviselet delegáltja 

 
A kuratórium támogatását pénzügyi szakemberekből álló testület végzi.     

 
Eladó és vevő kérdése.  
 
Az eladó oldaláról nézve: biztosítani kell a nyugdíjba vonulás anyagi feltételeit a 
praxis értékének megfelelően. 
 
A vevő szempontjából: elsődlegesen lehetőséget kell teremteni hitel felvételhez 
(praxisalap), illetve megfelelő számú vevő (rezidens) képzésével garantálni kell a 
működő praxisok továbbvitelét, fenntarthatóságát.  
 
Megfelelő finanszírozással elő kell segíteni a hiteltörlesztés terheinek csökkenését.    

 
Javaslatainkat a tárgyalt témák megvalósításának érdekében tettük. Konzultációra a 
továbbiakban is szívesen állunk rendelkezésre.    
 
 
2011.szeptember 17.  
 
 
 
 
 
                                                     Dr. Póta György                  Dr. Huszár András 
                                                            alelnök                                     elnök 
 
 
Irodalom: 
Dr. Hóbor Miklós, Dr. Marosi Csaba: Javaslatok a működtetési jog megszerzésének 
és adásvételének megkönnyítésére. (A Házi Gyermekorvosok Egyesületének 
javaslata a gyermek alapellátás korszerűsítésére Budapest 2006.június. Szerk Dr. 
Huszár András, Dr. Kálmán Mihály Nemzeti Csecsemő és Gyermekegészségügyi 
Program)  
 
A Praxisalap kérdésének kidolgozásában Dr. Benedek László vezetőségi tag vett 
részt.  


