
Tisztelt Bizottság! 
  

a) A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 11. sz. felnőtt háziorvosi            
körzetében 1118 Budapest, Gazdagréti tér 1. sz. alatti rendelőben praktizáló dr. Furucz Éva             
bejelentette, hogy praxisát (ágazati azonosító: 310092262) dr. Magony Edit részére kívánja           
eladni. 
dr. Furucz Éva és dr. Magony Edit egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy a fenti számú              
felnőtt háziorvosi praxist dr. Magony Edit meg kívánja venni. 
Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XI. Kerületi Népegészségügyi Intézete a         
BP-11/NEO/03781-2/2018. számú határozattal megállapította, hogy dr. Magony Edit 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. Magony Edit bemutatta a praxisengedély megszerzéséhez szükséges okiratokat,         
rendelkezik orvosi diplomával, háziorvostan és neurológiai szakorvosi képesítéssel,        
működési nyilvántartása érvényes, Orvosi Kamarai tagsága igazolt. 
Rendelési idejének meghatározását (dr. Furucz Éva rendelési idejét változatlanul hagyva) a           
határozati javaslatban foglaltak szerint kéri. 
Dr. Magony Edit a Dr. Magony Medic Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű            
Társaságban kívánja ellátni a feladatot, melynek száma: Cg.: 01-09-982539;         
főtevékenysége: 8621’08 általános járóbeteg-ellátás. 
A fentiek alapján nincs akadálya annak, hogy Újbuda Önkormányzata a 11. számú felnőtt             
háziorvosi körzet közfinanszírozott szolgáltatásainak ellátására dr. Magony Edit        
háziorvossal szerződést kössön. 
 
b) A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 56. sz. felnőtt háziorvosi             
körzetében, a 1115 Budapest, Keveháza u. 10. sz. alatti rendelőben praktizáló dr. Gyenei             
Lenke bejelentette, hogy praxisát (ágazati azonosító: 310092333) dr. Madzin Beáta részére           
kívánja eladni. 
dr. Gyenei Lenke és dr. Madzin Beáta (2018. június 14-én megkötött adásvételi            
előszerződésben) egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy a fenti számú felnőtt háziorvosi          
praxist dr. Madzin Beáta meg kívánja venni. 
A praxis átadása megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény             
rendelkezéseinek valamint a 313/2011.(XII.23.) Kormány rendeletben foglaltaknak. 
dr. Madzin Beáta bemutatta a praxisengedély megszerzéséhez szükséges okiratokat,         
rendelkezik orvosi diplomával, belgyógyász és nefrológia szakorvosi képesítéssel, működési         
nyilvántartása érvényes, Orvosi Kamarai tagsága igazolt. 
Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XI. Kerületi Népegészségügyi Intézete a         
BP-11/NEO/05138-2/2018. számú határozattal megállapította, hogy dr. Madzin Beáta a         
praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételekkel akkor rendelkezik, amennyiben az        



önkormányzattal megkötött feladat-ellátási (elő) szerződés megkötését követően az Állami         
Egészségügyi Ellátó Központtal (ÁEEK) képzési szerződést kötött; valamint jogosult a          
vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a praxisjog elidegenítése tárgyában a praxisjog          
jogosultjával tárgyalni, esetében nincs kizáró oka a praxisengedély kiadásának. 
dr. Madzin Beáta rendelési idejének meghatározását dr. Gyenei Lenke rendelési idejét           
változatlanul hagyva, a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri. 
dr. Madzin Beáta a Medigreen Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság ügyvezetőjeként          
kívánja ellátni a feladatot, melynek nyilvántartási száma: Cg. 01-06-777381; főtevékenysége          
a 8621’08 általános járóbeteg ellátás. 
A fentiek alapján nincs akadálya annak, hogy Újbuda Önkormányzata az 56. számú felnőtt             
háziorvosi körzet közfinanszírozott szolgáltatásainak ellátására dr. Madzin Beáta orvossal         
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 javaslatot            
elfogadni szíveskedjék. 
  

Budapest, 2018. június 19. 

 dr. Hoffmann Tamás 
polgármester megbízásából 
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