
PRAXISJOG - PRAXISENGEDÉLY 

 

Alkalmazott jogszabályok 

 

• 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 
• 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról 
• 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

 

Praxisjog 

 

• engedélyben foglalt jog, mely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, 
meghatározott körzetben végezhető 

• 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 

• személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, mely 
o elidegeníthető 
o folytatható (örökölhető, de nem Ptk. szerinti örökléssel) 
o bérbe, haszonbérbe nem adható 
o gyakorlásának joga át nem engedhető 

• a praxisjog jogosultja - a helyettesítés kivételével - csak egy háziorvosi körzetben végezhet önálló orvosi 
tevékenységet 

• a praxisjog jogosultja a praxisban lévő orvos; ezzel a joggal nem rendelkezik az önkormányzat, illetve az adott 
praxisban helyettesítő orvos 

• önkormányzatra nem száll vissza, az üres praxisokat a praxiskezelő Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a 
továbbaikban: ÁEEK) a honlapján közzéteszi 

• a korábbi működtetési joggal rendelkezőket érinti, akik 2012. január 1-jével adott körzetre vonatkozóan 
feladat-ellátási szerződéssel rendelkeztek 

• a 2012. január 1-jén területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező orvosok 2015. december 31-ig tartósan 
betöltetlen körzetben területi ellátási kötelezettséget vállalhatnak, ellenkező esetben 2015. december 31-i 
hatállyal működtetési joguk megszűnik 

• a praxisjogot a törvény erejénél fogva megszerző háziorvos kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv a 
praxisjog meglétét hatósági bizonyítvánnyal igazolja 

 

Praxisjog elidegenítése 

 

• önkormányzattal történő együttműködésen alapul 
• elidegenítési szándék bejelentése az önkormányzatnak – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is 

megjelölve 
• az önkormányzat - a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének 

kikérését követően: 
o a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott körzetben 

feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek 
o nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben feladat-ellátási szerződést 

kötni, erről a bejelentés napjától számított 45 napon belül nyilatkoznia kell. Ha az önkormányzat 
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvossal 
az adott körzetben feladat-ellátási szerződést meg kívánja kötni. Ebben az esetben a bejelentés 
napjától számított 90 napon belül az adott körzetre vonatkozóan a feladat-ellátási szerződést az 
önkormányzat és a praxisjogot megszerezni kívánó orvos megköti. 

• a praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség 
 

 



Feladat-ellátási szerződés – 2000. évi II. törvény 2/B. § 

 

• 2013. január 1-jétől kell megfelelnie 
• meghatározza a szerződés kötelező tartalmi elemeit 
• a korábban megkötött szerződéseket is ezen rendelkezésnek megfelelően felül kell vizsgálni 
• a feladat-ellátási szerződés megkötésekor felmerülő vitás kérdések rendezésében a praxisjog engedélyezésére 

jogosult egészségügyi államigazgatási szerv - a felek által meghatározott kérdések eldöntésében - segítséget 
nyújt 

 

Körzetmódosítás 

 

• 2013. január 1-jétől a háziorvost ért kár esetén az önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik 
 

Praxisengedély 

 

• önálló háziorvosi tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában lehet 
• kiadására az adott praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult 

egészségügyi államigazgatási szervnek van hatásköre (Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya – 96/2003. 
(VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról – 7. § (2) bekezdés b) pont) 

• annak az orvosnak adható, aki megfelel a feltételeknek 
o 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti szakképesítés 
o 1997. évi CLIV. törvény alapján a működési nyilvántartásba bejegyzés 
o MOK érvényes tagsággal rendelkezés 

• praxisengedéllyel rendelkező orvosnak 6 hónapig lehet két praxisjoga 
o a korábbi praxisjog elidegenítéséig, de legfeljebb az új praxisengedély kiadásától számított 6 hónapig 
o ha a korábbi praxisjoggal érintett körzetben a helyettesítésről gondoskodik 

 

Praxiskezelő 

 

• a praxisjogra vonatkozó adásvételt, az adásvétel megvalósulását követő 30 napon belül az eladó bejelenti a 
praxiskezelőnek (ÁEEK) 

• praxisjogot elidegeníteni szándékozó orvos ezen szándékát bejelentheti a praxiskezelőnek (ÁEEK), a 
praxiskezelő (ÁEEK) a bejelentés alapján a honlapján ingyenesen közzéteszi a praxisra vonatkozó adatokat. 

 

Összeállította: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2015. május 28.  

Aktualizálva: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által 2019. április 11. 


