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Tisztelt Bizottság! 
  
  
a)   
  
Az 1. sz. felnőtt fogorvosi körzetben (rendelés helye: 1118 Budapest, Nagyszeben tér 2.)             
praktizáló dr. Mikó Zsuzsanna kérelmet nyújtott be, rendelési idejének módosítására          
vonatkozóan, az alábbiak szerint: 
  
Jelenlegi rendelési idő: Kérelmezett rendelési idő: 
  
Hétfő-szerda: 14-20 Hétfő-szerda: 8-14 
Kedd-csütörtök-péntek: 8-14 Kedd-csütörtök: 14-20 
 Péntek páros hét: 14-20 
 Péntek páratlan hét: 8-14 
  
Tekintettel arra, hogy - a 1118 Budapest Nagyszeben tér 2. sz. alatti két fogorvosi              
székkel rendelkező rendelő helyiségben, ahol jelenleg az 1. és 2. sz. felnőtt fogorvosi             
körzet ellátása történik és a 3. sz. felnőtt fogorvosi praxis átadását követően várhatóan             
ennek a körzetnek az ellátása is átkerül-, válik szükségessé dr. Mikó Zsuzsanna            
rendelési idejének módosítása. 
  
  
b) 
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 3. sz. felnőtt fogorvosi           
körzetében, a 1112 Budapest, Dió u. 11. sz. alatti rendelőben praktizáló dr. Diamant             
Olga Anna és 
dr. Hegyi-Barczi Katalin bejelentette, hogy praxisát (ágazati azonosító: 030611824) 
dr. Hegyi-Barczi Katalin felnőtt fogorvos részére kívánja eladni. 
dr. Diamant Olga Anna és dr. Hegyi-Barczi Katalin egybehangzóan nyilatkoztak arról,           
hogy a fenti számú felnőtt fogorvosi praxist dr. Hegyi-Barczi Katalin meg kívánja            
venni. 
Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XI. Kerületi Népegészségügyi Intézete a         
BP-11/NEO/07647-2/2017. számú határozattal megállapította, hogy dr. Hegyi-Barczi       



Katalin a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, nincs        
kizáró oka a praxisengedély kiadásának. A praxis átadása megfelel az önálló orvosi            
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény rendelkezéseinek valamint a         
313/2011.(XII.23.) Kormány rendeletben foglaltaknak. 
Dr. Hegyi-Barczi Katalin bemutatta a praxisengedély megszerzéséhez szükséges        
okiratokat, rendelkezik fogorvosi oklevéllel, valamint konzerváló fogászat és        
fogpótlástan szakorvosi képesítéssel, működési nyilvántartása érvényes, Orvosi       
Kamarai tagsága igazolt. 
A doktornő rendelkezik a Nagyszeben tér 2. sz. alatti rendelő tulajdonosának (dr.            
Takács Krisztina fogorvosnak) a szándéknyilatkozatával, amely alapján a T. Bizottság          
támogató döntését követően fogorvosi tevékenységét a 1118 Budapest, Nagyszeben tér 2.           
sz. alatti rendelőben folytathatja. 
Rendelési idejének meghatározását (dr. Mikó Zsuzsanna támogatásával) a határozati         
javaslatban foglaltak szerint kéri. 
Dr. Hegyi-Barczi Katalin egyéni vállalkozóként kívánja ellátni a feladatot, melynek          
nyilvántartási száma: 35871283, székhelye: 3246 Mátraderecske, Ady E. utca 12.,          
főtevékenysége: 8623’02 szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység, fogorvosi       
szakellátásban. 
A fentiek alapján nincs akadálya annak, hogy Újbuda Önkormányzata a 3. számú            
felnőtt fogorvosi körzet közfinanszírozott szolgáltatásainak ellátására dr. Hegyi-Barczi        
Katalin fogorvossal szerződést kössön. 
A Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XI. Kerületi Népegészségügyi Intézete         
részéről a praxisengedély és a működési engedély megadása a Szociális és Egészségügyi            
Bizottság állásfoglalásának megfelelően történik. 
A praxis átadás-átvétel valamennyi dokumentuma a Szociális és Egészségügyi         
Osztályon megtekinthető. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat            
elfogadni szíveskedjék. 
  

Budapest, 2017. október 11. 
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