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ELŐTERJESZTÉS 

 
Dr. Ágh- Bíró Zoltán kérelméről  

 
 
Dr. Ágh - Bíró Zoltán 2016. április 8. napján kelt levelében kérte a 2012. június 27. napján 
aláírt feladat-ellátási szerződés felbontását.  
 
Jelenleg Dr. Ágh - Bíró Zoltán Biatorbágy III. vegyes fogorvosi körzetének ellátását végzi az 
Ady E. u. 7. szám alatti saját tulajdonban lévő rendelőjében, amely felett az 
Önkormányzatnak rendelkezési joga nincs.  
 
A körzetben a legutóbbi statisztikai adatok alapján 4573 fő ellátása történik.  
 
A rendelő – a mindenkori szakmai előírásoknak megfelelő – berendezésének, 
felszerelésének biztosítását és karbantartását az Egészségügyi Szolgáltató vállalta, ő 
gondoskodott azok folyamatos működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, 
felújításáról és pótlásáról.   
 
 
Dr. Ágh- Bíró Zoltán a feladat-ellátási szerződés 21.) pontjában rögzített 6 hónapos 
felmondási időnek a csökkentését kéri. Kérelme szerint a működési jogról 
térítésmentesen kíván lemondani az Önkormányzat javára, ami által kedvezőbb 
kondíciókkal tud gondoskodni az ellátás zavartalan továbbviteléről.  
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§. (8) bekezdése alapján a 
praxisjog bérbe, haszonbérbe nem adható és gyakorlásának joga sem ingyenesen, sem 
visszterhesen más részére át nem engedhető.   
 
A szerződés 20.) pontja szerint a határozatlan időre megkötött szerződést felek 
jogszabályok keretei között, közös megegyezéssel módosíthatják, felbonthatják. 
 
A feladat-ellátási szerződés 21.) pontjában foglaltak szerint a szerződést a felek bármelyike 
írásban felmondhatja az okok pontos megjelölésével. A szerződésben 6 hónap felmondási 
időt kötöttek ki a felek, aminél rövidebb felmondási idő nem határozható meg a 
jogszabály szerint. 
 
A 6 hónapos felmondási idő alatt az Egészségügyi Szolgáltató a szerződés 5) 
pontjában foglaltaknak megfelelően köteles vagy saját maga, vagy helyettesítéssel 
ellátni a III. számú vegyes fogorvosi körzet feladatait.  
 
A 6 hónap leteltével az Önkormányzatnak azonnal biztosítani a kell betegellátást.  
 
A 6 hónap alatt Dr. Ágh-Bíró Zoltán praxisjogának elidegenítését kezdeményezheti.  
Amennyiben a 6 hónap alatt nem sikerül a praxis értékesítése, úgy az ÁNTSZ a 



praxisengedélyt és a működési engedélyt visszavonja és ezt követően írhat ki 
pályázatot az Önkormányzat a feladat ellátására.  
A pályázat kiírásával egy időben a körzet betöltéséig a feladat ellátását az 
Önkormányzat az I. és II. számú fogorvosi körzet között szétoszthatja vagy más 
helyettesítő orvos biztosításával gondoskodik.  
 
Dr. Ágh-Bíró Zoltán 2016. április 12. napján beadott kiegészítésében hivatkozik arra, hogy 
egy orvos kolléga érdeklődik a praxis megvásárlása iránt, de rendelővel nem rendelkezik és 
szeretné tudni az Önkormányzat szándékát arra vonatkozóan, hogy a praxis megvásárlását 
követően tud-e rendelőt biztosítani a feladat ellátásához.  
 
Abban az esetben, ha a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot 
megszerezni kívánó orvost is megjelölve- az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az 
adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak.  
 
Egészségügyi Szolgáltató második kérelmében nem tett eleget a jogszabályban 
foglaltaknak, így a feladat-ellátási szerződését 6 hónapos felmondási idő mellett lehet 
felbontani. A rendelékezésre álló 6 hónap alatt praxisát elidegenítheti.  
 
A jogszabály alapján az önkormányzat köteles gondoskodni a feladat-ellátáshoz szükséges 
szakmai feltételekről (rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére térítésmentes 
használatba adásáról. Amennyiben a praxisjogot megszerző Egészségügyi Szolgáltató nem 
rendelkezik rendelővel, úgy azt az Önkormányzatnak biztosítania kell.   
 
Az Önkormányzat saját tulajdonú fogorvosi rendelő tekintetében a Szabadság utca 8. szám 
alatt rendelkezik. Ezen rendelőn osztozik az I. és II. körzet ellátása és a fogorvosi ügyelet is 
e rendelőn belül látja el betegeit. Ezek alapján a III. körzet ellátásához új rendelő kialakítása 
szükséges.  
 
A feladat-ellátási szerződés megszűnéséről szóló határozatot az Önkormányzatnak meg kell 
küldenie az Érdi Járási hivatal Járási Népegészségügyi Osztályának. Amennyiben a praxis 
nem kerül elidegenítésre nem kerül sor, úgy az egészségügyi államigazgatási szerv a 6 
hónap leteltét követően jogszabályok szerint visszavonja Dr. Ágh - Bíró Zoltán 
praxisengedélyét és működési engedélyét és az Önkormányzat kiírhat pályázatot a feladat-
ellátására.   
 
Amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület, hogy kialakít egy fogorvosi rendelőt, úgy 
azt az Egészségház felső emeletén javaslom kialakítani jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. A rendelőre vonatkozó minimumfeltételek listája az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 
Kérem a Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a kérelemben 
foglaltakat illetően. 
 
Biatorbágy, 2016. április 11. 

 
 
Tisztelettel:              
                                Tarjáni István sk. 
                                   polgármester   

Mellékletek:  
 

1. Ágh-Bíró Zoltán 2016. 04.08-án beadott feladat-ellátási szerződés felbontása kérelem 
2. Vonatkozó jogszabályi hivatkozások 
3. rendelő minimumfelszereltség 
4. Ágh-bíró Zoltán 2016. 08.12. napján beadott kérelem 

 



 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…../2016 .(VI.28.) 
határozata 

 
Dr. Ágh-Bíró Zoltán kérelméről  

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Ágh-Bíró Zoltán 
kérelméről szóló előterjesztést.  
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1.  a 2012. június 27. napján kelt feladat-ellátási szerződést 6 hónapos felmondási 
idővel megszünteti. A 6 hónapos felmondási idő a kérelem benyújtásától - 2016. 
április 8. napjától- kezdődik. 

2. A III. számú fogorvosi körzet részére rendelőhelyiséget alakít ki az Egészségház 2. 
emeletén. 

3. A rendelő kialakításához szükséges feladatok elvégzésére felkéri a Polgármestert. 
 

 
 
 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vonatkozó jogszabályok:  

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény  

5.  § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, és 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
(2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének 

meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve 
védőnő véleményét. 

6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt 
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és 
kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás 
esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló 
megállapodásban határozzák meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény  

2.§. (9) bekezdése szerint a praxisjog bérbe, haszonbérbe nem adható és gyakorlásának 
joga sem ingyenesen, sem visszterhesen más részére át nem engedhető, ezért a praxisjog 
elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van 
lehetősége az Egészségügyi Szolgáltatónak. 

2.§ (8) A praxisjog elidegenítésére irányuló jog a praxisjog jogosultját is megilleti. 
(9) A praxisjog bérbe, haszonbérbe nem adható és gyakorlásának joga sem ingyenesen, 

sem visszterhesen más részére át nem engedhető. 
 
2/B. § (1) A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési 

önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) 
kötelezően tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket: 

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, 
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, 
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a 

fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 
d) a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal 

rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani, 
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, 
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, 
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó 

rendelkezések, 
h) a szerződés időtartama, 
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, 
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 
(1a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartási kötelezettség körében a települési 

önkormányzat köteles gondoskodni 
a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a 

továbbiakban: rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes 



használatba adásáról, 
b) - amennyiben a rendelő nem a háziorvos vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van 

- a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban 
elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó 
munkák elvégzéséről. 

(2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év. 
(3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha 
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 
vonatkozó előírásokat, 

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

(4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható 
meg. 

(5) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 
önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe 
kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 

(6) A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti. 
(7) A közalkalmazotti jogviszonyban álló, praxisjoggal rendelkező háziorvos esetében az 

(1) bekezdésben foglaltakat - a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokkal 
összhangban - megfelelően alkalmazni kell. 

(8)  A feladat-ellátási szerződés megkötésekor felmerülő vitás kérdések rendezésében a 
praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv - a felek által 
meghatározott kérdések eldöntésében - segítséget nyújt. 

 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet  
 
12. §-a értelmében a Kormány praxiskezelőként 2012. január 1-jei hatállyal az Országos 
Alapellátási Intézetet (a továbbiakban: OALI) jelölte ki. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény 2/C. § pontja alapján nyilvántartást vezet a praxisjogokról és a tartósan 
betöltetlen körzetekről, továbbá regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, ebben a 
körben nyilvántartja az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az 
adásvétel azonosítására szolgáló adatokat, továbbá közzéteszi és hirdeti a megvásárolható 
praxisjogokat. 
 
12. § (1) A Kormány praxiskezelőként az OALI-t jelöli ki. 

(2) A praxiskezelő országos nyilvántartást vezet 
a) a praxisengedélyekről, 
b) a tartósan betöltetlen körzetekről, valamint 
c) a praxisjogra vonatkozóan lebonyolított adásvételekről. 

13. § (1) A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki - figyelembe véve 
az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat is - nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy 
megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek. 

(2) A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc napon 
belül az eladó bejelenti a praxiskezelőnek. 

13/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését 
követő 6 hónap alatt van lehetőség. 

(3) A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az 
engedélyező szervet. 

 



 
14. § (1) A praxisjogot elidegeníteni szándékozó háziorvos - ideértve az Öotv. alapján a 

praxisjog elidegenítésére jogosult egyéb személyt is - ezen szándékát bejelentheti a 
praxiskezelőnek. A praxiskezelő a bejelentés alapján a honlapján - ingyenesen - közzéteszi: 

a) az eladó nevét, 
b) a praxisjoggal érintett körzet megnevezését, 
c) a praxisjog vételárát. 
(2) A praxisjog értékének alapja - ha a felek másként nem rendelkeznek - a praxisjogot 

érintő körzetben működő egészségügyi szolgáltatónak az eladást megelőző évben fizetett 
finanszírozási összeg 80%-a. 

 
 

 

 

 



Egy új fogorvosi rendelő nyitásakor a törvényi szabályozás rengeteg követelményt állít a működtető elé, ezekről a 
minimumfeltételekről a 60/2003 (X. 20.) ESZCSM rendelet szól részletesen. A minimumfeltételek alatt a rendelet 
olyan személyi és tárgyi feltételeket ért, amelyeket a szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell. 
Vannak olyan feltételek, melyeket minden egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell, ilyen a gyógyszerek 
tárolására alkalmas szekrény, az egészségügyi dolgozó számára biztosított kézmosási lehetőség, a váróhelyiség, 
a kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség, az egészségügyi dokumentáció tárolására szükséges eszköz. 
Adott szakmára vonatkozó további minimumfeltételek a rendelet mellékletében találhatóak meg. 

Fogorvosi rendelő nyitásakor a személyi feltételeket tekintve egy fogorvosnak és egy fogászati asszisztensnek 
vagy klinikai fogászati higiénikusnak kell rendelkezésre állnia. A tárgyi feltételek ennél sokkal szerteágazóbbak 
(fogászati kéziműszerkészlet, dento-alveorális sebészeti kéziműszerkészlet). 

A fogászati rendelők minimális alapterülete 12 m2, több munkahelyes rendelőben az egy fogorvosi székre eső 
alapterületnek legalább 9 m2-nek, a belmagasságnak legalább 2,5 m-nek kell lennie. A rendelő burkolatára 
vonatkozó szabályok szerint a falat 2,1 m belmagasságig mosható, fertőtleníthető (csempeburkolat csak a 
vizesblokk mögött követelmény) anyagnak kell borítania. A padlóburkolat szintén mosható, fertőtleníthető, 
csúszásmentes, résmentes, elektromosan nem töltődő anyagból kell hogy készüljön. Hideg-meleg vizes orvosi 
csapteleppel szerelt kézimosó szintén elengedhetetlen, úgy mint a fali kézfertőtlenítő szert adagoló, egyszer 
használatos, papírtörlőtartó és folyékonyszappan-adagoló. Törekedni kell továbbá arra, hogy az 
eszközfertőtlenítés és a sterilizálás külön helyiségben történjen, ehhez szükséges az eszközmosogató medence. 
A berendezésnek moshatónak, fertőtleníthetőnek kell lennie. Továbbá a betegek részére fenntartott váróhelyiség 
egyidejűleg várakozó betegenként Im2-nél nem lehet kisebb. Külön biztosítani kell személyzeti és betegek 
számára használható kézmosóval ellátott mellékhelyiséget, valamint szennyestárolót a takarítóeszközök, 
veszélyes hulladék, szennyes textil átmeneti tárolásához. A rendelőben lehetőség szerint természetes szellőzést 
kell biztosítani, mesterséges szellőzés kialakítása esetén a IV. helyiségcsoportra vonatkozó követelményeket kell 
kielégíteni. A rendelőben az orvos, az asszisztens és az adminisztrációs terület, valamint az eszközök, műszerek 
tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló tér és a sterilizáló készülék területe szétválasztandó. Előírás, hogy minden 
kilincs, kapcsoló, a kezelőegység felszíne sima, fertőtleníthető legyen, továbbá függöny, szőnyeg, élő növény 
nem lehet a rendelőben. 

Műszer neve Alapellátás 
Szakellátás 

Parodontológia Fogszabályozás Gyermek- és 
iskoiafogászat 

Dentoalveolaris 
sebészet 

fogászati kezelőegység l 1 1 1 1 
fogászati kezelőszék l 1 1 1 1 
amalgám keverő és 
adagoló kész. 1 1 1 1    

elektrokauter    1    1 1 
fogászati röntgenkészülék 
az                

előhívás kellékeivel vagy 
kp. rtg. EL EL EL EL SZ 

fogkőeltávolító sorozat, 
kézi 1 3 1 1    

fogkőeltávolító. UH vagy 
vibrációs 1 1 1 1    

fogorvosi dolgozószék 1 1 1 1    
viaszmelegítő (pl. Bunsen 
égő) 1 1 1 1    

fogszabályozó 
fogósorozat       2       

fotopolimerizációs lámpa 1 1 1 1    
hőlégsterilizálor vagy 
autokláv 1 1 1 1 1 

kézidarab 3 3 3 3    
kézidarab, sterilezhető             3 
műszerasztal, gördíthető 1 1 1 1 1 
fogászati 1 1 1 1    



kéziműszerkészlet* 
dentoalveolaris sebészeli                
kézirnöszer készlet**             1 
műtőlámpa             1 
Ortopántomográf és 
teleröntgen kész.       EL       

Ortopántomográí készülék             EL 
kötszerdoboz kiesi/nagy             2/2 
sebészeti 
fúrógép/mikromotor             1 

szájsebészeti fúrókészlet             3 
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