
 
Előterjesztés 

5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-
ellátási előszerződés megkötéséről 

 
1. előterjesztés száma: 172/2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat  
- 2. melléklet: feladat-ellátási előszerződés (tervezet) 
- 3. melléklet: önéletrajz (Dr. Gidófalvy Rita) 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
  -    Humánerőforrások Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
- az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 
- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfel-

tételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 2021. január 1. 
napjától az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását az önkormányzat helyettesítéssel biz-
tosítja. A háziorvosi feladatot személyes közreműködőként Dr. Nagy Gyula látja el 2022. 
december 31. napjáig. 
 
A körzet betöltésére jelentkezett Dr. Gidófalvy Rita háziorvos szakorvos, aki a benyújtott 
pályázatában jelezte, hogy az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben szolgáltatói feladatokat 
kíván ellátni.  
 
Az Öotv. 2.§ (1) bekezdése alapján a háziorvos önálló orvosi tevékenységet csak személye-
sen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot en-
gedélyező határozat véglegessé válásától. 
A törvény 2.§ (3) bekezdése értelmében a praxisjog személyhez kapcsolódó vagyoni értékű 
jog, amely elidegeníthető és folytatható. 
A praxisjog engedélyezés szabályait az Öotv. fent hivatkozott rendelkezései, továbbá ezen 
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4.§ 
(1)-(4) bekezdései és a 11.§-a tartalmazzák: 
 

 „4. § (1) A praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az orvosnak adja ki, aki há-
ziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jogo-
sult…” 

 „(4) Praxisengedély tartósan betöltetlen körzetre is kiadható…” 



 „11.§ A praxisjogot elidegenítő háziorvos, illetve tartósan betöltetlen körzet esetén a 
helyettesítő gondoskodik a szakmai feladatok, valamint – az egészségügyi és hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvénynek megfelelően 
– a bejelentkezett betegek dokumentációjának és nyilvántartásának a háziorvosi szol-
gáltatást nyújtó új háziorvos számára történő átadásáról.” 

 
A Vhr. 13.§ (1) bekezdése alapján praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníte-
ni, aki nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez 
szükséges feltételeknek. 
 
A Bicske 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatokat helyettesként Dr. 
Nagy Gyula látja el 2022. december 31. napjáig. A körzet ellátása Dr. Gidófalvy Rita házi-
orvossal folyamatos lenne, ugyanakkor doktornő a háziorvosi tevékenységet kizárólag a 
területileg illetékes Népegészségügyi Osztály által kiadott működési engedély birtokában, 
(melynek előfeltétele az Országos Kórházi Főigazgatóság - OKFŐ - által kiadott praxisjogot 
engedélyező határozat)- , Bicske Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés 
alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés birto-
kában kezdheti meg.  
Amennyiben az önkormányzat Dr. Gidófalvy Ritával feladat-ellátási szerződést kíván kötni, 
a határozati javaslat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződés megkötése 
szükséges.  
Az előszerződés megkötése a praxisengedély megszerzésének feltétele. 
A végleges feladat-ellátási szerződést abban az esetben tudja megkötni önkormányza-
tunk, ha az előszerződésben foglalt feltétel (praxisjogot engedélyező határozat végle-
gessé válása) teljesül. 
 
A körzetben az egészségügyi ellátás és finanszírozás folyamatosságának biztosítása érdeké-
ben önkormányzatunknak az átmeneti időszakra is szükséges helyettesítésről gondoskodnia. 
Ezzel kapcsolatban tárgyalások folynak, melynek eredményéről a következő képviselő-
testületi ülésen tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.  
 
Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést annak mellékleteivel együtt megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Bicske, 2022. november 21. 
 
 
 
          Bálint Istvánné 
            polgármester 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. melléklet a 172/2022. előterjesztéshez 
 
 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tárgy: 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási előszer-
ződés megkötéséről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. úgy dönt, hogy a háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében, - a tartósan betöltetlen - 

Bicske 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásának biztosítására a MargaritaMed Kft. 
gazdasági társasággal, mint egészségügyi szolgáltatóval (székhely: 1026 Budapest, Fillér 
utca 34. 3.em.1.; cégjegyzékszám: 01-09-403954; adószám: 27465811-1-41; képviseli: 
Dr. Gidófalvy Rita ügyvezető) az 1. számú melléklet szerinti tartalommal előszerződést 
köt és felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására, 

 
2. az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén – a Bicske 5. számú felnőtt házior-

vosi körzetre kiadott praxisengedély alapján - a háziorvosi tevékenység ellátására vonat-
kozóan feladat-ellátási szerződést köt, 

 
3. felhatalmazza a polgármestert az előszerződés megkötéséhez szükséges valamennyi jog-

nyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a praxisengedély kiadására jo-
gosult, a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges ész-
revételeinek, hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 
 
 
Határidő: 2022. december 15. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

_________/2022. számú határozat 1. számú melléklete 
 

 
Feladat-ellátási előszerződés 
Háziorvosi körzet ellátására 

(TERVEZET) 
 
 

mely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (KSH statisztikai számjele: 
15727048-8411-321-07; székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4., képviseli: Bálint Istvánné 
polgármester), mint egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (továbbiakban: 
Megbízó), 
 
másrészről MargaritaMed Kft. (székhely: 1026 Budapest, Fillér utca 34. 3.em.1. ; cégjegy-
zékszám: 01-09-403954 ; adószám: 27465811-1-41 ; képviseli: Dr. Gidófalvy Rita ügyveze-
tő), mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Megbízott), (Egészségügyi közszolgálta-
tásról gondoskodó szerv és Egészségügyi szolgáltató együtt: Felek), valamint 
 
Dr. Gidófalvy Rita (születési hely: xxxxxxxxxxx, születési idő: xxxxxxxxxxxx; anyja szü-
letési neve: xxxxxxxxxxxx; lakcím: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; orvosi bélyegző száma: 
58276), mint megbízott háziorvos (továbbiakban: Háziorvos) között alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás 
körében gondoskodik a háziorvosi alapellátásról, melyet a MargaritaMed Kft.-vel kötendő 
feladat-ellátási szerződés keretében kíván teljesíteni. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy egymással, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény (Öotv.) 2/B. §-ban foglaltaknak megfelelően, végleges feladat-ellátási szer-
ződést kötnek, az egészségügyi szolgáltató és a megbízott háziorvos által a feladat-ellátásra 
jogosító praxisjog megszerzésétől számított 30 napon belül.  
Megbízó támogatja Megbízottat abban, hogy Bicskén háziorvosi tevékenységet lásson el 
2023. január 1. napjától. 
 
2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladatellátás részletes feltételeit a megköten-
dő végleges feladat-ellátási szerződésben, az Öotv. 2/B. §-ában meghatározottak szerint rög-
zítik, az alábbiak szerint: 
 
2.1. Praxisjoggal érintett körzet meghatározása: 
Megbízott az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban 
Eü. tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kötelező egészségügyi alapellátás 
biztosítása érdekében, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenység-
ről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben rögzítetteknek megfelelően vállalja Bicske Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 
5/2016. (II.26.) rendelet I. melléklete szerinti 5. számú felnőtt háziorvosi körzet területén a 
háziorvosi feladatok ellátását. 
 
 
 



 
Felek megállapodnak, hogy a körzetben Dr. Gidófalvy Rita háziorvos végzi a háziorvosi 
tevékenységet. A körzethez tartozó betegeket a 2060 Bicske, Kossuth tér 17. szám alatti in-
gatlanban lévő - Bicskei Egészségügyi Központban kialakított - háziorvosi rendelőben látja 
el. 
 
2.2. Megbízott kötelezettségei: 
 

- Az Egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy fent nevesített praxisban, az önálló or-
vositevékenységre vonatkozó jogszabályban meghatározott területi ellátási kötele-
zettséget és feladatokat saját kockázatára és saját felelőssége mellett, Dr. Gidófal-
vy Rita háziorvos által személyesen és folyamatosan ellátja. 

 
- Megbízott köteles ellátni az ellátási területén lakó biztosítottakat. 

 
- Megbízott köteles a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: 

NEAK) kötött finanszírozási szerződés alapján meghatározott óraszámot praxisá-
ban rendeléssel tölteni. 

 
- Megbízott kijelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló rendeletben (a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően) foglalt eszközökkel rendelkezik. Megbízott köteles az általa beszer-
zett berendezési tárgyakra, műszerekre, a tevékenység folyamatossága érdekében 
biztosítási szerződést kötni. Megbízott saját felelősségi körében gondoskodik az 
eszközök működőképes rendelkezésre állásáról. 

 
- Megbízott kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező tevékenység folytatásá-

hoz szükséges vállalkozói és működési engedélyekkel rendelkezik, azokat a Meg-
bízónak bemutatta, ezt Megbízó jelen szerződés aláírásával elismeri. 

 
- Megbízott, mint a 2.1 pontban megjelölt háziorvosi praxis vonatkozásában egész-

ségügyi szolgáltató, kötelezi magát, hogy a NEAK-kal tevékenysége megkezdésé-
ig a praxis szolgáltatásainak finanszírozására irányuló szerződést megköti. 
Az ehhez szükséges és a Megbízónál meglévő adatokat és információkat a Megbí-
zó e szerződés aláírásakor, illetve ezek módosításának esetén szükség szerint 
Megbízott rendelkezésére bocsátja. A Megbízott jogosult az adatokat közvetlenül 
is megküldeni a finanszírozónak. 

 
- Felek megállapodnak abban, hogy a NEAK-tól kapott finanszírozás teljes bevétele 

közvetlenül a Megbízottat (Egészségügyi szolgáltatót) illeti meg. 
 

- Megbízott a részére használatba átadott rendelőt a háziorvosi alapellátás feladatai-
ra használhatja, további bérbeadásra nem jogosult. 

 
- Megbízott a használatába átadott rendelőben a Megbízó engedélye nélkül átalakí-

tásokat nem végezhet. 
 
2.3 Az Önkormányzat (Megbízó) kötelezettségei: 
Megbízó az Öotv. 2/B. § (1a) bekezdés a) és b) pontjai alapján köteles: 
 

-    az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelőt a háziorvos 
részére térítésmentesen használatba adni; 

 



-   gondoskodni a rendelő külső homlokzati részeinek karbantartásáról, felújításáról, va-
lamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy 
részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről.  

 
2.4. Háziorvos rendelési idejének meghatározása  
A háziorvosi szolgálatot Megbízott heti 15 órában + heti 1 óra tanácsadás keretében köteles 
ellátni. 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a rendelési időt a végleges feladat-ellátási szer-
ződésben rögzítik. 
 
2.5 A Háziorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések: 
Megbízott a háziorvos helyettesítéséről, és annak díjazásáról maga gondoskodik. Vállalja, 
hogy az általa foglalkoztatott orvos és munkatársai akadályoztatása (szabadság, betegség 
stb.) esetén a helyettesítésről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is, az EüM. rendelet 7.  
§-ában előírtaknak megfelelően intézkedik. A helyettesítő személyéről és rendelési idejéről a 
lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével a Megbízott köteles tájékoztatni.  
A helyettesítő orvos: Dr. Török Péter; pecsétszáma: 54292. 
  
2.6. Ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések: 
Megbízott a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásában jelen szerződés alapján nem vesz 
részt, tekintettel arra, hogy Megbízó a feladatot más szolgáltató útján látja el. 
 
2.7 Az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vo-
natkozó rendelkezések: 
Megbízott biztosítja a tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt személyi feltételeket, 
gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket alkalmazottja(i) vonatkozásában. Vál-
lalja, hogy tevékenységét a jogszabályokban előírt megfelelő szakképzettségű asszisztens 
foglalkoztatásával folytatja. Az asszisztens díjazásáról Megbízott gondoskodik.  
Asszisztens neve: Hegyi Karina, működési nyilvántartási száma: 58011. 
 
2.8. A feladat-ellátási szerződés időtartama: 
Szerződő felek rögzítik, hogy a végleges feladat-ellátási szerződést egymással határozatlan 
időtartamra, de az aláírástól számított minimum 5 évre kötik. 
 
2.9. A végleges feladat-ellátási szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezések: 

a.) Közös megegyezéssel: a végleges szerződés felbontását, módosítását szerződő felek 
csak írásban kezdeményezhetik az okok megjelölésével. 
A kezdeményezést követően 30 napon belül egyeztetést folytatnak le, azt követően 
15 napon belül döntenek, döntésükről egymásnak kölcsönösen írásbeli tájékoztatást 
adnak. 

 
b.) Egyoldalú felmondással: a végleges szerződés felmondása esetén szerződő felek hat 

hónap felmondási időben állapodnak meg, amelyet a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal gyakorolhatnak. 
A felmondást az erre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján indokolni kell. A fel-
mondás csak az adott hónap utolsó napjára szólhat. 
 

c.) Azonnali hatállyal a Megbízó megszüntetheti a végleges szerződést, ha: 
• az Egészségügyi szolgáltató működési engedélyét a Fejér Megyei Kormányhiva-

tal területileg illetékes szerve visszavonja, vagy 
• amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az Egészségügyi szolgál-

tatóval bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést, vagy 



• a Közszolgáltató szerv az Egészségügyi szolgáltató szerződésszegését, súlyos 
mulasztását igazolni tudja, vagy 

• ha a Magyar Orvosi Kamara Egészségügyi szolgáltatót súlyos etikai vétségben 
elmarasztalja, vagy 

• ha Megbízott / Egészségügyi szolgáltató képviselője ellen szakmai, etikai vagy 
büntetőeljárás során jogerős elmarasztaló döntés született, vagy 

• ha jogszabályváltozás folytán lehetetlenné válik jelen szerződés hatályban tartása. 
 
 
Amennyiben a NEAK az egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződést fel-
mondja, úgy erről egészségügyi szolgáltató az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni 
köteles, és jelen szerződés legkésőbb a finanszírozási szerződés megszűnésének időpontjá-
ban megszűnik. 
 
2.10. A háziorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetén az Önkormányzat (Meg-
bízó) kártalanítási kötelezettsége: 
A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Megbízottat (Egészségügyi szolgáltatót) ért kár 
esetén az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 
figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy 
éves összeget. 
Megbízó a kártalanítást a körzetmódosítás hatályba lépését követő 45 (negyvenöt) naptári 
napon belül köteles kifizetni. 
 
2.11. Közüzemi díjak és egyéb költségek 
Megbízott a használatába átengedett rendelő közüzemi díjait (víz- és csatornaköltség, áram-
számla, fűtési költség), takarítását, átengedett telefonhasználati és internet költségeit saját 
bevételei terhére fedezi.  
A használatba átengedett rendelő és a hozzátartozó helyiségeinek karbantartása (meszelés, 
mázolás, csőtörés, zárak javítása stb.) Egészségügyi szolgáltatót terheli. 
 
2.12. Kárfelelősségi biztosítás 
A működéssel kapcsolatosan Megbízott felel az általa harmadik személynek okozott kárért, 
a Megbízó ezzel kapcsolatos felelősségét kizárják.  
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi alapellátási feladatokat a mindenkori 
szakmai követelményeknek megfelelő érvényes működési engedély és kötelező felelősség-
biztosítás birtokában látja el. 
 
2.13. Megbízott (Egészségügyi szolgáltató) maga gondoskodik  

- a veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról, 
- az eszközök sterilizálásáról, 
- az egészségügyi szakma ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosításáról (ideértve 

a progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is), 
- a feladat-ellátásához szükséges nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztí-

tószerek beszerzéséről,  
- a jogszabályok által előírt adatszolgáltatási, illetve jelentési kötelezettségei teljesítésé-

ről. 
 
 
3. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a kötelező egész-
ségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény, az önálló orvosi tevékenység folytatásáról szóló 2000. évi 
II. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 



25.) EüM. rendelet, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásá-
ról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiz-
tosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 13.) 
Korm. rendelet, a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 
 
4. Felek a vitás kérdések rendezése érdekében hatáskörtől függően a Bicskei Járásbíróság, 
illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
5. Jelen előszerződés az aláírás napjától hatályos. Az előszerződés megszűnik, ha a szerződő 
Felek végleges feladat-ellátási szerződést kötnek. 
 
Felek a jelen előszerződést kölcsönös elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Bicske, 2022.                                          
 
 
 
                                                                                                                                
             MargaritaMed Kft.                                      Bicske Város Önkormányzata  
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Záradék: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előszerződést megismerte és a 
_______ számú határozatban az előszerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert. 
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ÖNÉLETRAJZ 

 

 

 1974-ben születtem Budapesten. Gyermekéveimet ott, a XII.kerületben töltöttem. 

Általános iskolába a Koós Károly Ének-Zenetagozatos Általános Iskolába jártam, 8 évig 

hegedültem.Ez a kerület számos lehetőséget adott a sportoláshoz: szertornáztam, úsztam, 

kosárlabdáztam. 

 A gimnáziumot az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumába végeztem ének-angol 

szakon, 1991-ben angol nyelvből C-típusú középfokú nyelvvizsgát tettem.  

 Gimnáziumi éveim után pár hónapot Londonban töltöttem, itt tanulás mellett dolgoztam. 

 1993-ban felvételt nyertem a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános 

Orvosi Karára, 1999-ben diplomáztam. Egyetemi éveim alatt számos tudományos versenyen vettem 

részt szép eredménnyel., mellette versenyszerűen aerobikoztam, 1998-ban a brazíliai világbajnokságra 

is kijutottam. 

 1996-tól kortársoktatóként tevékenykedtem a Magatartástudományi Intézetben; Dohányzás-, 

AIDS-, Drog-megelőző tanfolyamokat tartottam középiskolásoknak az ország különböző pontjain. 

mailto:rita.gidofalvy@gmail.com


 1997-től a SOTE III.sz. Belgyógyászati Klinikáján TDK-s munkát végeztem prof.Dr Kalabay 

László vezetésével, 1998-ban az egyetmi TDK konferencián II.helyezést és rektori dícséretet nyertem. 

(Kutatási terület: A2HS-Glycoprotein). 

 1999-ben sikeres államvizsgát tettem. 

 Két évig a csepeli Weiss Manfréd Kórházban dolgoztam. Ezután hosszú évekig családanyaként 

itthon voltam, hat gyermekem született. Közben befejeztem rezidensképzésemet a SE Kútvölgyi 

Klinikai Tömb III.számú Belgyógyászati Klinikáján.  

 2009-ben licencvizsgáztam, majd 2011-ben szakvizsgáztam háziorvostanból. 

 Háziorvosként 2012. óta tevékenykedem, családom mellett főként helyettesítéseket vállalok 

Budapesten, Pomázon, Leányfalun; emellett a pomázi háziorvosi ügyeletben is részt veszek. 

Az elmúlt évet Vas megyében, az Őrségben töltöttük családommal, ott vegyes háziorvosi körzetet láttam 

el. 

Most nyáron végérvényesen Mányra költöztünk és szeretnék háziorvosként a környéken dolgozni. 

 Munkám során fontosnak tartom az orvos-beteg közti bizalmon alapuló kapcsolatot; a türelmet, 

a megfelelő empátiát. 

 

  Dr Gidófalvy Rita 
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