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A jövőnkről – tizenkilencedszer

Az elmúlt 18 szakmapolitikai konferen-
ciánkon mindig téma volt ellátórend-
szerünk jövôje. Mindig úgy gondoltuk, 
hogy a házi gyermekorvosok egyéni 
sor sa szorosan összefügg a területi 
gyer mekorvoslás jövôjével, jövôbeni 
struktúrájával. Kollégáink érdekeit 
véd tük, védjük a kérdés folyamatos 
napirenden tartásával. A meg-megló-
duló különbözô reformelképzelések 
közepette azonban soha nem kaptunk 
egyértelmû eligazítást a házi gyermek-
orvosi ellátás korszerûsítésének kor-
mányzati elképzeléseirôl, innen eredt 
az elôadásblokk türelmetlenül hangzó 
alcíme is: „A jövônkrôl – tizenkilenced-
szer”.

Az elmúlt évek során nemcsak kér-
deztünk, de magunk is sokat gondol-
koztunk, cikkez tünk ellátórendszerünk 
korsze rûsítésé rôl. Most, hogy újra na-
pirenden van az elsôdleges orvosi el-
látás fejlesztésének programja, azzal 
a szándékkal szerveztük konferenci-
ánk e programpontját, hogy szembe-
sít sük a saját elképzeléseinket a dön-
téshozók szán dékaival. Különösen 
ér dekes és hiányt pótló a konzultáció 
egy olyan helyzetben, amikor az ellá-
tórendszer fejlesztésének ki munká-
lásához szükséges hatástanulmány 
ter vezésébe, indításába egyesületün-
ket nem vonták be.

Kompetens szakembereket hívtunk 
meg: Dr. Beneda Attilát, az egészség-
ügyi államtitkárság kabinetfônökét  
és dr. Gaál Pétert, az Egészségügyi Me-
nedzserképzô Központ megbízott igaz-
gatóját, az államtitkári kabinet kül sô 
szakértôjét. Egyesüle tünk szakmapoli-
tikai elképzeléseit Huszár András, szer-
vezetünk alapító elnöke ismertette.

6 MILLIÁRDOT KAPOTT  

AZ ALAPELLÁTÁS

Beneda Attila elsôsorban az aktuális té-
mákról, az alapellátás megerôsítésének 
kor mányzati lépéseirôl beszélt. Elmondta, 
hogy az indikátorrendszer és az eszköztá-
mogatás bevezetésével egyszerre kívánják 
a prevenciót, a szûrési tevékenységet és a 
befejezett ellátásra törekvést támogatni. 
Az utóbbi években a házi gyermekorvo-
soknak is lehetôségük nyílt az Egészségbiz-
tosítási Pénztártól lekérdezni, hogy merre 
is bolyonganak pácienseik az egészségügy 
útvesztôiben. A felelôsségi viszonyok egy-

ér telmûbbé tétele kapcsán ismét hangsú-
lyozta, hogy a mûködési költségek finan-
szírozása az egészségbiztosító, az elhe lye-
zés és az amortizáció finanszírozása pedig 
az önkormányzat feladata. Kiszámíthatóbb 
szerzôdéses viszonyokat, stabilabb rend-
szert teremt a háziorvosok, házi gyermek-
orvosok számára az önkormányzattal kö-
tött feladatellátási szerzôdések tartalmá-
nak egységesítése is. Elhangzott az is, hogy 

az önkormányzat köteles figyelembe ven-
ni az OALI szempontrendszerét a körzetek 
ki- vagy átalakításánál. Minimum 1, maxi-
mum 4 millió forint pályázható praxisvá-
sárlásra. A praxisváltási programra vissza 
nem térítendô hozzájárulás, pályázati rend-
szer formájában összesen 300 millió forint 
állt rendelkezésre, amibôl 2012-ben 67 
pályázat kapott támogatást. A praxisalap 

koncepcióját több alkalommal beterjesz-

tették, de a Nemzetgazdasági Minisztérium 

mindig visszadobta. Az alapellátás 2013 

novemberétôl összesen 6,14 milliárd forint 

finanszírozásemelésben részesült, s ez há-

ziorvosi, házi gyermekorvosi praxisonként 

havonta 45–46 ezer forint juttatásemelést 

jelent. A humán erôforrás helyzetével kap-

csolatban Beneda doktor elmondta, hogy 

az 1558 házi gyermekorvosi szolgálatból 

38 betöltetlen, a más szakmákból való át-

képzést, az életpályamodell kialakítását, a 

frissen végzett orvosok belépését kedvez-

ményes hitelkonstrukciókkal, letelepedési 

támogatással szeretnék ösztönözni. A szak-

politikai programok közül az eltérô fej lô-

désû gyermekek kiszûrését elôsegítô kora-

gyermekkori kiemelt projekt, valamint a 

svájci-magyar együttmûködés keretében 

megvalósuló, a hátrányos helyzetû térsége-

ket érintô alapellátási modell ismer tetetését 

követôen, a kötelezô pneumo coccus-vak-

ciná ció, a HPV-védôoltás tervezett ingyenes 

iskolai kampányával, valamint a Vas gyúró 

program ismertetésével fejezte be elôadá-

sát Beneda Attila.

FUNKCIONÁLIS PRIVATIZÁCIÓT

Gaál Péter, az egyetem Közszolgálati Ka-

rának dékánja, az Egészségügyi Mene-

dzserképzô Központ megbízott igazgatója, 

a kabinet külsô szakértôjeként az alapellá-

tási reformcsomag tervezetének fôbb ele-

meirôl beszélt. A csomag alapeleme az ún. 

funkcionális privatizáció, ami az összes he-

lyi egészségügyi szolgáltató együttmû-

ködésére épített ellátást kíván megvalósí-
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tani. A technológiai fejlôdés egyre inkább 
lehetôvé teszi, hogy a betegek  otthonukban 
gyógyuljanak meg. A humán erôforrás, az 
utánpótlás gondjait részben megoldaná, 
ha az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás 
bizonyos fokú integrációjával, a szakellátók 
bevonásával kiegészült vertikális csoport-
praxisokkal az egészségügyi szolgáltatás 
minôségileg magasabb rendû formáit hoz-
nák létre. 

A funkcionális integráció két formában 
valósulhat meg: szervezeti-finanszírozási 
funkcionális integrációban a praxisok gaz-
dasági önállósága megszûnne, a kizárólag 
szakmai funkcionális együttmûködés vi-
szont csak szakmai együtt mû kö désre épí-
tene, a praxisok gazdasági ön állósága meg-
maradna. A funkcionális egységek szigo-

rúan önkéntes alapon jönnének létre, a 
praxisközösségek, kistérségi ellátási köz-
pontok fokozatosan, fejlesztési modulok-
ból építkeznének. A fejlesztés (indiká tor-
rendszer, szakellátási tevékenységek az 
alap ellátásban) kezdetben nem igényelnek 
semmiféle szervezeti átalakítást, és önálló 
praxisok is részt vehetnek benne.

ÖNKORMÁNYZATI  

TÁRSULÁSOKAT!

Huszár András, a HGYE alapító elnöke arról 
beszélt, hogy a gyermekek érdeke, ha a 
gyermekorvosi ellátás továbbra is a gyer-
mek- és ifjúkorúak elsôdleges ellátásának 
hálózataként épül be az alapellátás rend-
szerébe. Így a házi gyermekorvos a 18 év 
alatti gyermekek egészségének „gazdája” 
maradhat. Az utánpótlás célja nem egy sze-

rûen a fôvárosban és a nagyváro sok ban 
számszerûen bizonyos mértékben túl fej-
lesz tett rendszer változatlan mére tû fenn-
tartása, hanem elsôsorban a fiatalítás le het. 
A jelenlegi gyermeklétszámot ke vesebb, de 
nagyobb létszámú gyermekor vo si  praxissal 
is el lehetne látni. Ennek azonban mind az 
infrastrukturális, mind a mun ka erô-felté te-
leit meg kell teremteni. A kép zést és a fi-
nanszírozást is ennek megfelelôen kell ala-
kítani, de meg kell oldani a praxisuk pia ci 
értékesítésétôl elesô, visszavonuló gyer-
mekorvosok végkielégítését is. Az egész-
ségközpontokra és mikrotérségi gyer mek-
orvosi praxisokra épülô, centra lizált gyer-
mekorvosi ellátás jobban megfelel a kor 

igényeinek, és magasabb színvonalú te rü-
leti gyermekorvosi ellátást biztosít. Jogi és 
finanszírozási háttérként önkormányzati 
mûködtetô társulásokat kell kialakítani, és 
a költségvetésben érdemes gondolkozni az 
oktatási fejkvótához hasonlóan az egész-
ségügyi fejkvóta bevezetésével is. Mind-
ezen gyermekgyógyászati törekvéseknek 
nem mond ellent az a szándék, hogy az 
alacsony gyermekpopulációval bí ró, hátrá-
nyos helyzetû térségekben növelni kell a 
háziorvosok gyermekellátó ké pes ségét. Az 
ismeretátadásban fôként a sürgôs ségi ese-
tek ellátására kell koncentrálni. 

Sajnálatos, hogy a Házi Gyermekorvosok 
Egyesületének nem volt módja a területi 
gyermekorvosi ellátást korszerûsítô elkép-
zeléseit modellezni, holott erre a svájci 
 finanszírozású, a hátrányos helyzetû tér-
ségek alapellátását érintô projekt jó lehe-
tôséget teremtett volna. Fájlaljuk, hogy a 
mo dellkísérlet tervezésébe, indításába nem 
vontak be bennünket – zárta referátumát 
Huszár András.

KÁLMÁN MIHÁLY
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Adásvétel 2014

Kinek tudom eladni a praxisomat? 
Meg találom-e a legjobb vevôt? És ha 
nincs vevô? Mennyit is ér a praxisom? 
És mi történik, ha a praxis eladása a 
családra marad? Vagy a másik oldalról: 
kitôl vegyek praxist? Mennyit szabad 
érte fizetnem? Kaphatok-e hitelt és 
honnan? Ki tudom-e majd gazdálkod-
ni a törlesztôrészleteket? Megannyi 
kérdés, ami izgatja a kollégákat, és 
amelyekrôl részletesen beszéltünk a 
HGYE ôszi konferenciáján, de amire itt 
csak érintôlegesen térhetünk ki. 

A PRAXISJOG

Mindjárt az elsô kérdés is korrekcióra szo-
rul: nem a praxist, hanem a személyhez 
kö tôdô vagyoni jogot, azaz a praxisjogot 
adja el az orvos. Az ôszi konferencián dr. 
Kôrösi László, az OEP finanszírozási fôosz-
tályvezetô-helyettese, illetve Bucsú Csabá-
né adótanácsadó állt segítségünkre a téma 
körüljárásában, a kérdés jogi, szakhatósá-
gi, társadalombiztosítási, illetve gazdasági 
oldalainak megvilágításában.

A kérdést az önálló orvosi tevékenység-
rôl szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. Rende-
let, a „praxisrendelet”, valamint a 2000. 
évi II., az önálló orvosi tevékenységrôl szó-
ló törvény, a „praxistörvény” szabályozza.  
A praxisjog adásvételi folyamata szabályo-
zott, áttekinthetô, körültekintôen rendez 
minden lehetôséget. Az általános elidege-
nítési szabályok 6 hónapot adnak az el-
adásra, ez alól kivétel a haláleset, amikor 
a jogszabály által meghatározott leszár-
mazotti sorrendnek és feltételeknek meg-
felelôen egy év áll praxiselidegenítés ren-
de zésére. Tudni kell, hogy az inkább fel-
nôtt-háziorvosok körében létezô, területi 
ellátási kötelezettség (TEK) nélküli praxis 
nem idegeníthetô el, ezek a praxisok 
ugyanis 2015. december 31. után egy jog-
szabály alapján megszûnnek. (A háttérben 
szabályozási, az ellátási szerkezetet tisztí-
tani kí vánó szándék áll.)

A praxisjog azt jelenti, hogy a házi gyer-
mekorvos/háziorvos rendelkezik a nép-
egészségügyi szerv által kiállított mûködé-
si engedéllyel, praxisengedéllyel, aminek 
alap ján az adott praxisban tevékenykedhet. 
Dr. Kôrösi László hasonlata alapján, amikor 
praxisjogot vásárol valaki, az olyan, mintha 
egy adott horgásztóra váltana engedélyt. 
A praxisjog értékét az említett 2011-es 
szabályozás az OEP éves finanszírozásának 
80%-ában határozza meg, a gyakorlatban 
azonban csak annyit ér a praxis, amennyi-
ért megveszik). 

HA SIKERÜL

A váltás szándékáról az eladó értesíti a te-
lepülési önkormányzatot, és ezt követôen 
6 hónap áll rendelkezésére, hogy értékesít-
se a tulajdonjogot. Ha megvan a vevô, az 
önkormányzat elôszerzôdést köt vele a 
feladat ellátására. Ennek alapján, személyi 
alkalmasság fennállása esetén a népegész-
ségügyi hatóság mûködési engedélyt állít 

ki, és az egészégbiztosítónál megkezdôd-
het az eljárás. Nem lehet túlhangsú lyozni, 
hogy a konkrét lépések megtétele elôtt 
alapos tájékozódásra van szükség.

HA NINCS VEVÔ

Nehezebb a helyzet, ha nem sikerül fél év 
alatt megfelelô vevôt találni, mert ez eset-
ben az orvos elveszti a praxisjogát. Bár ez 
egyre gyakrabban, akárhol és akármekko-
ra praxisnál elôfordulhat, döntô részben 
mégis a kis létszámú praxisokat érinti. Ezek 
a kis praxisok többnyire a nagy és közepes 
méretû városokban találhatók, és alacsony 
bevételük miatt gazdaságilag nem rentá-
bilisek, mûködtetésük sokszor kilátástalan 

egzisztenciális küzdelemmel jár. Ha egy 
ilyen praxis orvosa nem talál vevôt, az ön-
kormányzat dönthet úgy, hogy nem java-
solja a praxis további fenntartását. Ameny-
nyiben kezdeményezése találkozik a kis 
praxisok környezetében lévô nagyobb pra-
xisok tulajdonosainak egyetértésével, új 
határok kijelölésével „szétoszthatja” a kör-
zetet. Ehhez természetesen a szakigazga-
tási szervnek is hozzá kell járulnia. Adódik 
azonban a következô kérdés: megtéríti-e 
valaki ilyenkor a korábbi tulajdonosnak a 
praxisa értékét? A HGYE javaslata szerint 
a praxisjog értékének megfelelô összegha-
tárig az egészségpénztárnak folyósítania 
kellene a fix díjat a visszavonuló kolléga 
számára. (Ezután a fix díj a biztosító zárt 
kasszájában maradna, többletfinanszíro-
zást képezve a gyermek-alapellátás számá-
ra – hiszen a gyermekellátás deklaráltan az 
egészségügy önálló alrendszere.)

MI LEGYEN A VÁLLALKOZÁSSAL?

Az eladónak azzal is tisztában kell lennie, 
hogy a praxisjogot ugyan eladta, de a vál-
lalkozása ettôl még nem szûnik meg. Az 
adóhatóság és a társadalombiztosítás „kifi-
nomult” ellenôrzési gyakorlata miatt fel-
hívjuk a figyelmet arra, hogy a praxisjog 
ér tékesítése után is követelmény a vállal-
kozás további átgondolt vezetése. Van mód 
a bt., kft. egyidejû megszüntetésére, de 
ilyen kor az adóhatóság teljes körû ellenôr-
zésére kell számítani. Van mód a vállalkozás 
eladására, de további fenntartására is, egy 
akár a korábbi funkciótól el té rô profillal. 
Nélkülözhetetlen, hogy idôben meg hozzuk 
a szükséges tulajdonosi döntéseket, és el-
engedhetetlen a könyvelôvel fenntartott 
folyamatos konzultáció.

PÁTRI LÁSZLÓ


