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KÉRELEM PRAXISJOG ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNT * 
 
Alulírott dr ....................................................................................................... 

**
 

működési nyilvántartásba vételem száma: M         

lakom:  ...................................................................................................................................................... / 

a MOK  ....................................................................................................................szervezetének tagja, 

kérelmezem  .......................................................................................................................... telephelyen 

 ...................................... tulajdonú rendelőben, ………………………..... azonosító számú, területi 

ellátási kötelezettséggel bíró               praxisban ** …………………..-tól praxisjog 

engedélyezését. 

 

A praxisjoghoz                jogcímen kívánok jutni. 
**
 

 
 
Kijelentem: 
1./ A szakterületemhez kapcsolódó orvosi tevékenységek végzésére a vonatkozó   
    jogszabályokban foglaltak szerint jogosult vagyok, mert rendelkezem: ** 
 a) általános orvostan / háziorvostan / gyermekgyógyász szakorvos) szakképesítéssel / fogorvosi 
diplomával 
 b) belgyógyászat szakorvos) szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi  gyakorlattal 
 c) 1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatos körzeti, illetőleg háziorvosi 
gyakorlattal 
 d) háziorvosi szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat 
folytatására jogosító vizsgával 
 e) egészségügyi alkalmasság érvényes igazolásával

  
˝ 

      f) kamarai tagság érvényes igazolásával*** 
2./ A praxisjog engedélyezését kizáró ok esetemben nem áll fenn, mert ** 
 a) nincs praxisjogom 
 b) vállaltam, hogy létező praxisjogomról az előírt határidőn belül lemondok 
 c) már mentesültem praxisjogom jogszabálysértő magatartásom okán történt visszavonásához  
fűződő hátrányok alól 
 d) már mentesültem a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
3./ Kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. 
4./ A praxisjog jogosultjaként tudomásul veszem, hogy: 

 szolgáltatásnyújtási kötelezettségemnek személyesen kell eleget tennem, 

 akadályoztatásom esetén helyettesítésemre csak olyan személyt kérhető fel, aki mind a 
praxisjog megszerzését, mind a szakterülethez kapcsolódó tevékenységek végzését 
lehetővé tévő feltételekkel rendelkezik. 

 a helyettesítéssel kapcsolatos feltételeket a saját tulajdonomba kerülő rendelő esetén is 
vállalom. 

 
Kelt.: 
 
 
   .........................................  
 a kérelmező aláírása 
** A megfelelő szöveget húzza alá.*** Az igazolások másolatát csatolja. 

 
 

Rezidens 

Háziorvos 

Házi gyermekorvos 

Fogorvos 

Vegyes 

Felnőtt 

Gyermek 
vásárlás 

folytatás 

betöltés 
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TÁJÉKOZTATÓ 
A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL 

 
1./ A praxisjog megszerzéséhez szükséges dokumentumok: 

a) A praxisjog vásárlás jogcímen történő megszerzése esetén a kérelmezőnek csatolnia kell a 

praxis jog átruházásáról szóló szerződést, valamint a kérelmező és az önkormányzat által 

kötött - a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési 

önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés megkötésére irányuló – előszerződést 

b) Az orvosi tevékenység jogszabályi feltételeinek is megfelelő, folytatásra jogosult 

kérelmezőnek csatolnia kell mindazokat a dokumentumokat, amelyek alkalmasak a 

házastársi, illetve az egyenesági leszármazott voltának igazolására, illetve azokat, amelyek 

igazolják, hogy más, folytatásra jogosultak lemondtak a javára. 

c) A tartósan betöltetlen, vagy újonnan létesített praxist betölteni kívánó kérelmezőnek csatolnia 

kell az önkormányzat képviselőtestületének ama határozatát, amely tartalmazza a körzet 

jellegének megjelölését, /tartósan betöltetlen - újonnan létesített praxis/ továbbá a kérelmező 

és az önkormányzat által kötött - a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal 

érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés megkötésére irányuló – 

előszerződést.  

 

2./ A szakterületen folytatandó orvosi tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályoknak való meg 

felelést igazoló dokumentumok: 

a) Praxisba először beálló rezidensnek csatolnia kell a háziorvosi szakorvosi szakképesítés 

meg- szerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosító vizsga 

eredményes leté- telét igazoló dokumentum másolatát, valamint az Országos Alapellátási 

Intézettel kötött képzési szerződés, bizonyítvány másolatát. 

 

3./ A praxisjog engedélyezéséhez szükséges további dokumentumok, mellékletek:  

a) az egészségügyi alkalmasság érvényes igazolása, 

b) szakmai kamarai tagság igazolása, 

c) igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása 

a praxisjog engedélyezési eljárás díja 16.000.- Ft  

a praxisengedély módosítása iránti eljárás díja 4.000.- Ft. 
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KÉRELEM PRAXISJOG 
ENGEDÉLYEZÉSI  FELTÉTELEI FENNÁLLÁSÁNAK  IGAZOLÁSÁRA * 

 
Alulírott dr ....................................................................................................... 

**
 

működési nyilvántartásba vételem száma: M         
lakom:  .......................................................................................................................................................................... / 
a MOK  ........................................................................................................................................ szervezetének tagja, 
mivel ........................................................................................................................................................... telephelyen 
 ...................................... tulajdonú rendelőben,                                                                          
praxisban ** 
 
   
 
kérem igazolni, hogy a praxisjog feltételeivel rendelkezem, mert a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően bírok ** 

a) általános orvostan / háziorvostan / gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítéssel / fogorvosi 
diplomával 

b)  belgyógyászat szakorvosi szakképesitéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal 
c) 1998. december 31 napjáig számított 25 éven keresztül folyamatos körzeti, illetőleg háziorvosi 

gyakorlattal 
d) háziorvosi szakorvosi szakképesités megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat 

folytatására jogosító vizsgával 
e) egészségügyi alkalmasságom érvényes igazolásával ***      
f) kamarai tagság érvényes igazolásával*** 

 
Az általános tételű eljárási illetéket (3.000.- Ft) kérelmemen leróttam. 
Kijelentem, hogy: 

 esetemben nincs olyan körülmény, amely a praxisjog engedélyezését eleve kizárná, 
vagy okot adna a visszavonásra, 

 kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. 
Kelt.: 
   .........................................  
 a kérelmező aláírása 
** A megfelelő szöveg aláhúzandó. 
*** Másolata csatolandó. 
 
 
 

rezidens 

háziorvos 

házi gyermekorvos 

fogorvos 

                                                                             

 területi ellátási kötelezettséggel bíró    vegyes 

   felnőtt 
   gyermek 

                                                                          

     

helyettes orvosként kívánok tevékenykedni 
**

 

 

a praxisjog elidegenítése tárgyában kívánok tárgyalni 
**

 

 


