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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete korábbi határozataival (174/2010(III.23.) KT és 

175/2010(III.23.) ) jóváhagyta az egészségügyi alapellátásban vállalkozóként működő házi 

orvosok megbízási szerződéseinek szövegét. Az említett határozatok alapján sor került a házi 

orvosi szerződések felülvizsgálatára és felújítására. A Képviselő-testület által jóváhagyott 

szerződéseket a házi orvosok három kivétellel elfogadták és aláírták. 

 

Az említett önkormányzati határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület számára 

beszámoló készül, amelyet a Képviselő-testület várhatóan decemberben tárgyalhat. A 

Képviselő-testület ekkor dönthet arról is, hogy milyen feltételekkel kíván együttműködni a 

továbbiakban azokkal a házi orvosi praxisokkal, amelyek a kínált új feltételeket nem fogadták 

el.  

 

Tekintettel arra, hogy kerületünkbe egy-egy rendelőt a házi orvosok váltott műszakban 

párban használnak, méltánytalan lenne ha egy házi orvossal az önkormányzat azért nem tudná 

megkötni a szerződést mert annak váltótársa a szerződést nem fogadta el és ezért nem 

záradékolja. Ezért javasoljuk, hogy a Képviselő-testület dr. Dalmady Ákos esetében a 

korábban jóváhagyott szerződés szövegét oly módon módosítsa, hogy tekintsen el a 

rendelőben dolgozó társmegbízott (váltótárs) nyilatkozataitól annak érdekében,, hogy 

nevezett orvost önhibáján kívül ne érje hátrány. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására.  
 
 
Budapest, 2010. október 22.     
        Morovik Attila 
         alpolgármester 
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Határozati javaslat 
 
 

Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja a Dr.Dalmady és Társa Orvosi és Egyéb Humán Egészségügyi Szolgáltató 
Bt. házi orvosi praxissal megkötendő megbízási szerződés szövegét a melléklet szerint és  
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   azonnal 
 

Felelős:   Németh Szilárd 
     Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Lombos Antal ágazatvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
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1. sz. melléklet 
 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
ORVOSI ALAPELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

 
(AZ ALAPSZERZŐDÉS AZ IDŐKÖZI MÓDOSÍTÁSOKKAL 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 
 

 
amely létrejött egyrészről  Másrészről 
 
Budapest XXI. kerület Csepel 
Önkormányzata 

Dr.Dalmady és Társa Orvosi és Egyéb 
Humán Egészségügyi Szolgáltató Bt. 

  
1211 Budapest, Szent Imre tér 10.  székhely: 1214 Budapest, Vénusz u. 2. 
 cégjegyzékszáma: Cg.01-06-313383 

nyilvántartja: Fővárosi Bíróság, mint 
Cégbíróság 

 statisztikai számjel: 28454230-8622-212-01 
 adószám: 28454230-1-43 
 bankszámlaszám: 10400195-01901760-

00000000 
Képviseli: Németh Szilárd polgármester Képviseli: Dr.Dalmady Ákos vezető 

tisztségviselő  
  
mint Megbízó mint Megbízott 

 
 
- Megbízó és Megbízott továbbiakban együttesen: „Felek” - között a mai napon az alábbi 
feltételekkel: 
 

 
 

PREAMBULUM 
 

Felek megállapítják, hogy közöttük 1994. év április hónap 19. napján „Megállapodás” jött létre, mely 
legutoljára 2000. november 22-én került módosításra, amelynek alapján Megbízott vállalta a jelen megbízási 
szerződés 5. sz. mellékletében meghatározott utcák [továbbiakban: Körzet] lakosainak háziorvosi ellátását. 
Felek a „Megállapodás”-t jelen szerződés aláírásával hatályon kívül helyezik és helyette az alábbi szerződést 
kötik meg azzal, hogy a megbízási jogviszony jogfolytonosnak minősül. 
 

 
I. TEVÉKENYSÉGÁTADÁS 

 
1. Jelen megbízási szerződés aláírásának időpontjában irányadó jogszabályok 

különösen: Felek jelen megbízási szerződést a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény [továbbiakban: Ötv.], az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
[továbbiakban: Eü. tv.], az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint az 
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annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 
[továbbiakban: Rendelet], a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, 
valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog 
megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II.25.) Korm. rendelet, az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) 
ESzCsM rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet, az 
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI.27.) 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete (a továbbiakban: 
Vagyonrendelet),  valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
vonatkozó rendelkezései alapján kötik meg, s jogviszonyukra, jogvitáik esetére is ezen, 
valamint ezek helyébe lépő jogszabályokat tekintik irányadónak.  

 
2. Feladat átadás. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 175/2010(III.23.)Kt 

határozatában foglalt felhatalmazás alapján Megbízó megbízza, Megbízott elvállalja a 
Megbízó által meghatározott háziorvosi körzet működtetését a jelen szerződésben 
foglaltaknak megfelelően, amelynek keretében köteles a szakmai munkát mindenkor a 
vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében megfelelő színvonalon és az elvárható 
gondosság mellett végezni. Megbízott átvállalja a Megbízótól a Ötv tv. 8. § (1) és (2) 
bekezdés, valamint az Eü. tv. 152. és 155. § alapján a Megbízó feladatát képező háziorvosi 
területi ellátási kötelezettséget a 2565. kódszámú háziorvosi körzetben, amelyhez a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi 
körzetek meghatározásáról szóló 19/2002.(VI.18.) Kt. számú rendeletében meghatározott 
0003. sorszámú háziorvosi praxis tartozik.  
 
A betegellátást végző, a tevékenység folytatására személyében kötelezett háziorvos  nevét 
és személyes adatait a jelen megbízási szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 
 
3. Alkalmasság. Megbízott ellátja a Rendeletben foglalt háziorvosi feladatokat. Kijelenti, 

hogy a jogszabályok által előírt – egészségügyi vállalkozás keretében az egészségügyi 
szolgáltatói tevékenység nyújtására vonatkozó – feltételeknek megfelel, illetve ezeknek 
mindenkor eleget tesz. 

 
4. Tevékenység végzéséhez szükséges feltételek teljesítésének igazolása. Megbízott a 

vállalkozási formában végzendő orvosi tevékenységhez szükséges feltételeket igazoló 
okiratokat Megbízónak eredetiben bemutatja és azok egy-egy fénymásolt példányát jelen 
megbízási szerződés aláírásával egyidejűleg átadja, mely dokumentumok jelen megbízási 
szerződés 2. számú elválaszthatatlan mellékletét képezik, így különösen a megbízás 
teljesítésére személyben kötelezett orvos nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum (2/a 
melléklet), az ÁNTSZ jogerős határozata a működtetési jog engedélyezéséről (2/b 
melléklet), továbbá Megbízott 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási címpéldányát, 
vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát  (2/c melléklet) és az adóhatóság arra 
vonatkozó igazolását, hogy Megbízottnak fennálló köztartozása nincs (2/d melléklet). 
Megbízott a jelen szerződés szerinti tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ, a jelen 
szerződés II.1. pontja szerint meghatározott helyszínre és rendelési időre szóló engedélyét 
– amennyiben az a II.1. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg – haladéktalanul, de 
legkésőbb jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles beszerezni és az 
engedélyt soron kívül Megbízó részére másolatban átadni. Amennyiben e dokumentumot 
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az eredeti szerződés megkötésekor Megbízott átadta, úgy ezek másolata továbbra is a jelen 
megbízási szerződés 2/e számú elválaszthatatlan mellékletét képezi. Megbízott 
tevékenységét csak az engedély birtokában folytathatja. Megbízott kijelenti és a vonatkozó 
igazolás (2/f melléklet) egy példányának átadásával igazolja, hogy a jogszabály által előírt 
creditációnak birtokában van. 

  
 Amennyiben Megbízott jelen szerződés aláírásakor nem rendelkezik a fentiek szerint 

meghatározott ÁNTSZ működési engedéllyel és azt a fent jelölt határidőre sem szerzi be, 
úgy jelen szerződést – annak aláírásától számított 31. napon –  semmisnek kell tekintetni és 
a semmisség valamennyi jogkövetkezményét alkalmazni kell, vagyis a felekre jogokat és 
kötelezettségeket nem keletkeztet, felek kötelesek a szerződéskötés előtti, eredeti állapotot 
helyreállítani, így a már nyújtott szolgáltatások visszajárnak. 

  
5. Finanszírozási szerződés. Megbízó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy - a jelen 

megbízási szerződésben rögzített feladatátvállalásra tekintettel - a Közép-magyarországi 
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: REP) a háziorvosi betegellátási 
szolgáltatásra vonatkozó finanszírozási alapszerződést és az ahhoz kapcsolódó valamennyi 
mellékszerződést a Megbízottal köti meg, és azok alapján a REP a finanszírozás teljes 
összegét közvetlenül a Megbízott javára utalja át. Megbízott a hatályos REP szerződés 
másolatát jelen szerződéshez 2/g mellékletként Megbízónak átadja. Amennyiben 
Megbízott jelen szerződés aláírásakor még nem rendelkezik finanszírozási szerződéssel, úgy 
azt jelen szerződés aláírásától számított 60 napon belül Megbízónak másolatban átadja. 

 
6. Az Egészségügyi Szolgálat meghatalmazása jogok és kötelezettségek gyakorlására. 

Megbízó – anélkül, hogy azok gyakorlásáról véglegesen lemondana – meghatalmazza a 
Csepeli Egészségügyi Szolgálatot (1212 Budapest, Áruház tér 8.; továbbiakban 
Egészségügyi Szolgálat) – mint költségvetési szervet –, hogy a jelen megbízási 
szerződésben rögzített jogait és kötelezettségeit nevében és helyette eljárva gyakorolja, 
kivéve azon eseteket, amelyekben a jogok gyakorlását illetve a kötelezettségek teljesítését 
jogszabály  Megbízó kizárólagos hatáskörébe utalja (különösen ideértve a Vagyonrendelet, 
illetve annak esetleges hatályon kívül helyezése esetén a helyébe lépő, azonos tárgyú helyi 
rendeletben foglalt, a szerződés módosítását érintő aláírási jogok gyakorlását). Az 
Egészségügyi Szolgálat fentiek alapján ellátja a jelen szerződésben felmerülő valamennyi 
pénzügyi bonyolítási tevékenységet, a Megbízót illető pénzösszegeket vagy a Megbízót 
esetlegesen terhelő bármely fizetési kötelezettséget saját költségvetése javára illetve terhére 
teljesíti. Az Egészségügyi Szolgálat mindenkori vezetője felelős a meghatalmazás körébe 
eső jogokkal élni és kötelezettségeket teljesíteni, beleértve ebbe az Egészségügyi Szolgálat 
képviseletében eljáró személyek kijelölését is.  

 
II. RENDELÉS 

 
1. Rendelési idő. Megbízott a betegek ellátását a 1214 Budapest, Vénusz u. 2. szám alatti 

rendelőben, a 3. számú mellékletben meghatározott rendelési idő szerint köteles végezni 
a tevékenység folytatására személyében kötelezett, az 1. sz. mellékletben megjelölt 
háziorvos útján. A rendelési idő hetente nem lehet kevesebb, mint 15 óra, de 
munkanapokon naponta legkevesebb 2 óra. A rendelési idő tartós módosítására (azaz a 20 
munkanapon túli módosításra) csak jelen szerződésnek - az Egészségügyi Szolgálat vezetője 
előzetes írásbeli hozzájárulásával történő - módosításával kerülhet sor oly módon, hogy a 
rendelési idő módosulásáról a betegek legalább a módosult rendelési idő bevezetése előtt 
10 munkanappal korábban a rendelési helyen kitűzött tájékoztatás útján értesüljenek.  
Amennyiben akár a rendelés helyszíne, akár a rendelési idő módosul, Megbízott a 
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módosítás aláírását követő 30 napon belül köteles beszerezni az ÁNTSZ erre vonatkozó, 
ezt jóváhagyó működési engedélyét.  

 
2. Sürgősségi ellátás, rendelés megszakítása. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Rendelet 

3.§-a alapján köteles ellátni a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny vagy 
krónikus megbetegedésük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást 
lassító állapotromláshoz vezet. Megbízott a Rendelési idő alatti folyamatos rendelését csak 
és kizárólag – halasztást nem tűrő – sürgős betegellátási kötelezettsége miatt szakíthatja 
meg, melynek tényét a betegdokumentációban rögzíti. Megbízott a beteg kezelését a beteg 
otthonában csak indokolt esetben folytathatja, s az indokot a betegdokumentációban 
feltüntetni köteles. 

 
3. Megbízott helyettesítése. Amennyiben Megbízott a feladatát bármely oknál fogva, 

bármennyi időtartamra nem tudja ellátni, úgy a helyettesítéséről – kizárólag a 2/e. melléklet 
alatti ÁNTSZ működési engedélyben foglaltak szerint – maga köteles gondoskodni úgy, 
hogy a helyettesének ugyanazon, a jogszabályokban előírt szakmai, alkalmassági 
feltételeknek kell megfelelnie, mint magának a Megbízottnak. Megbízott a folyamatosan 5 
munkanapot meghaladó – előre tervezhető – távollétét legkésőbb a távollétet megelőző 
utolsó munkanapon írásban, a nem tervezhető távollétet (pl. betegség, baleset stb.) pedig a 
bekövetkezéskor köteles az Egészségügyi Szolgálat vezetőjének írásban bejelenteni.  
 

4. Háziorvosi ápoló. Megbízott a tevékenységébe tartozó egyes konkrét feladatok 
ellátásához köteles a Rendeletben meghatározott, a feladat ellátására vonatkozó képesítéssel 
rendelkező ápolót alkalmazni. 

 
5. Betegnyilvántartás, adatszolgáltatás, adatvédelem, betegjogok biztosítása. 

Megbízott köteles számítógépes programot működtetni és a betegnyilvántartáshoz 
szükséges azon adatokkal feltölteni, amelyeket a hatályos jogszabályi előírások alapján a 
REP részére kötelezően meg kell küldeni. Megbízott vállalja, hogy a mindenkor hatályos 
jogszabályokon alapuló kötelező állandó és eseti jelentéseknek, adatszolgáltatásoknak 
pontosan és időben eleget tesz.  

 Megbízott a Megbízó részére köteles a működési körébe tartozóan adatot szolgáltatni 
valamely rögzített módon (számítástechnikai adathordozón, írásban stb.) 

 
 Megbízott az általa kezelt adatokat köteles a személyes adatok védelmére és az 

egészségügyre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint kezelni és megőrizni, 
valamint a betegnek a mindenkor hatályos, egészségügyre vonatkozó jogszabályok által 
meghatározott jogait biztosítani. 

 
6. Ügyelet. Megbízó az ügyeleti szolgálat ellátására vállalkozói szerződéssel rendelkezik,  így 

az ügyeleti szolgálat nem része a jelen szerződésnek. Szükség esetén (havaria) – külön 
szerződés alapján és díjazás ellenében, a Rendeletben meghatározottak szerint – azonban 
Megbízó igénybe veheti a háziorvost az ügyeleti szolgálat ellátására, amelynek Megbízott 
köteles eleget tenni [Rendelet 4.§ (2) bekezdésének e.) pontja]. 
 
 

III. RENDELŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA ÉS HASZNÁLATA 
 

 
1. A Rendelő rendelkezésre bocsátása.  
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 Megbízó a jelen szerződés VI. fejezetében és a Vagyonrendelet 31.§ (1) bekezdés d.) 
pontjában foglaltak figyelembe vételével használatba adja, Megbízott használatra átveszi a 
Megbízó kizárólagos tulajdonában álló 1214 Budapest, Vénusz u. 2. szám alatti (a 
Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal nyilvántartásában 200626/2. hrsz. alatt 
nyilvántartott) rendelőből a 4. számú mellékletben meghatározott helyiségeket és az 
egészségügyi célra szolgáló közös helyiségeket [továbbiakban: Rendelő] a betegellátás 
biztosítása céljából. A rendelő birtokbavételéről, állapotáról, tartozékairól Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 
2. A Rendelő használata, reklám.  
 
 Megbízott a Rendelőt kizárólag háziorvosi tevékenység végzésére jogosult használni. A 

Rendelőben rezidens is folytathatja a jogszabályban meghatározott tevékenységét. 
Megbízott jogosult a Rendelő falainak belső felületein adódó reklám lehetőségeket 
hasznosítani azzal, hogy az elhelyezendő reklámok nem sérthetik a jó erkölcsöt, és nem 
állhatnak ellentétben az egészségügy általános érvényű elveivel és célkitűzésivel. 

 
3.  A Rendelő karbantartása és felújítása.  

 
A Rendelő illetve hozzá tartozó helyiségek karbantartása és felújítása – amennyiben azok 
Megbízó tulajdonában állnak – Megbízó feladata. 
 
A Megbízott illetve érdekkörébe tartozó személyek által elkövetett szándékos vagy 
gondatlan károkozásból illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért azonban 
Megbízott teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 
 

IV. ESZKÖZÖK, MŰSZEREK, BERENDEZÉSEK TULAJDONJOGÁNAK ÁTRUHÁZÁSA 
 
1. Megbízott a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges orvosi eszközöket, műszereket és a 

berendezést [továbbiakban együttesen: Eszközök] saját maga köteles biztosítani, különös 
figyelemmel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet előírásaira. Az Eszközök 
működtetésével, javításával, karbantartásával, felújításával és pótlásával kapcsolatos 
valamennyi költség is Megbízottat terheli. 
 

2. Amennyiben Megbízó jelen szerződés aláírását követően szerez be eszközöket akként, 
hogy azokat Megbízott részére történő használatba adás mellett tulajdonjogát fenntartja, az 
ezen eszközök működtetésével, javításával, karbantartásával, felújításával és pótlásával 
kapcsolatos valamennyi költség Megbízottat terheli. Amennyiben ilyen Eszköz több 
háziorvos közös használatába kerül, úgy a működtetéssel, javítással, karbantartással, 
felújítással és pótlással kapcsolatos valamennyi költség a háziorvosokat egyetemlegesen 
terheli. Ha az eszközöket Megbízó Megbízott tulajdonába vagy használatába adja, úgy erre 
Felek külön szerződést kötnek. 

 
3. A Megbízott által a IV.1. pont alapján beszerzett és biztosított Eszközök vonatkozásában  

az azok működtetésével, javításával, karbantartásával, felújításával és pótlásával kapcsolatos 
kötelezettségek Megbízottat terhelik. 

 
4. Felelősség- és vagyonbiztosítás. Megbízott a háziorvosi feladatok ellátását csak érvényes 

– az egészségügyi szolgáltatói tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó – 
felelősségbiztosítási szerződés birtokában végezheti. Megbízott kijelenti, hogy valamennyi, 
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e tevékenysége végzése során harmadik személynek okozott vagyoni vagy nem vagyoni 
kárért kizárólagos felelősséget vállal.  

 
 

V. KÖLTSÉGVISELÉS  
 
1. A költségek viselése.  

 
Megbízó a Rendelő használatáért használati vagy bérleti díjat Megbízottal szemben nem 
érvényesít. A Megbízó 430/2009. (VI.18.) Kt. Határozata értelmében a Rendelő 
használatával felmerülő közüzemi költségek közül az áram, a víz-csatorna, a fűtés és a 
szemétszállítás díját Megbízó viseli. 
 
A tevékenység folytatásához szükséges egyéb szolgáltatások díját (különösen az internet-, 
telefonszolgáltatás díja) – amennyiben azokat Megbízó vagy az Egészségügyi Szolgálat 
biztosítja Megbízott részére - Megbízott az Egészségügyi Szolgálat által részére havonta 
utólag kiállított számla alapján köteles a számla kibocsátásától számított 15 napon belül 
megfizetni. Amennyiben ezen szolgáltatásokat Megbízott saját maga biztosítja, úgy ezen 
szolgáltatásokat akként köteles biztosítani, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenység 
folytatása a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások szerint mindenkor biztosítható 
legyen. 
 

2. Megbízott a jelen megbízási szerződés hatálya alatt a veszélyes hulladék 
megsemmisítésének és a rendelői textília mosatásának költségeit valamint, ha azt az 
Egészségügyi Szolgálat alkalmazottai, vagy szerződött partnere végzi, akkor a takarítás 
költségeit is, számla alapján az Egészségügyi Szolgálatnak fizeti meg. A rendelői textília 
pótlása Megbízott kötelezettsége és költsége. 

 Megbízott fizetési késedelme esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszerese.  

 
3. Felelősség a Rendelő használatáért. Megbízottat a Rendelő használatból eredő jogok és 

kötelezettségek abban az időtartamban illetik meg illetve terhelik, amely időtartamban ő a 
Rendelőt a jelen szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése érdekében használja. 
Megbízott a Rendelőért fennálló felelőssége körében tudomásul veszi, hogy a Megbízó 
vagy a Rendelő tekintetében vele bérleti jogviszonyban álló bérbeadó tulajdonos jogosult 
Megbízottal szemben jelen megbízási szerződésben rögzítettek szerint érvényesíteni jogait 
vagy kötelezettségeit, ideértve – különösen, de nem kizárólagosan – a jelen szerződés III. 3. 
pontjában foglalt jogokat is. 

 
VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 
1. Együttműködés. Felek kijelentik, hogy együttműködnek a XXI. kerület egészségügyi 

helyzetének javítása érdekében. Ezért Megbízó köteles megfelelő időben tájékoztatni 
Megbízottat a kerület egészségügyi ellátását érintő kérdésekről, döntésekről. A 
továbbképzési lehetőségekről Megbízott maga köteles tájékozódni. Megbízott a kerületi 
háziorvosi alapellátás zavartalan és folyamatos ellátása érdekében együttműködik az e 
feladatokban más szolgáltatókkal és a Megbízók által megbízott felelősökkel.  

 Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésből eredő együttműködésük során az alábbi 
kapcsolattartó személyeket jelölik ki: 

 Megbízó részéről: az Egészségügyi Szolgálat mindenkori  vezetőjét 
 Megbízott részéről: Dr.Dalmady Ákos (tel.:+36 1 277-2350) 
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2. Rendszeres szakmai egyeztetés. Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi 
Szolgálat mindenkori vezetőjének írásbeli meghívója alapján hat havi rendszerességgel - 
illetve szükség esetén rendkívüli alkalommal - szakmai egyeztetést tartanak. Az 
Egészségügyi Szolgálat vezetője a szakmai egyeztetésre vonatkozó meghívóját – kivéve a 
rendkívüli alkalmat - legkésőbb az egyeztetést megelőző öt munkanappal korábban köteles 
Megbízottnak megküldeni vagy átadni. 

 
3. Minőségbiztosítás. A jelen megbízási szerződés szerinti feladatok ellátásának színvonalát 

mérő mutatók tekintetében a Felek – jogszabályi rendelkezés hiányában - elfogadják az 
illetékes szakmai kollégium minőségbiztosításra vonatkozó iránymutatását.  

 
4.     Megbízó ellenőrzési joga. Megbízott tudomásul veszi, hogy a működési engedélyében 

foglaltak szerinti működését az egészségügyi hatóság (az ÁNTSZ kerületi intézete) jogosult 
rendszeresen ellenőrizni. Amennyiben az egészségügyi hatóság soron kívüli ellenőrzést 
folytat le Megbízottnál valamely rendkívüli esemény vagy panaszbejelentés kivizsgálására, 
úgy  Megbízott  köteles a hatósági eljárás megindításának tényéről, indokáról, valamint 
annak eredményéről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni. 
Megbízó – az ÁNTSZ fent meghatározott ellenőrzési jogkörén kívül eső területen, azaz 
elsősorban a nem kifejezetten szakmai jellegű követelményekre vonatkozóan – jogosult 
jelen szerződés hatálya alatt bármikor helyszíni ellenőrzés során is meggyőződni Megbízott 
szerződésszerű teljesítéséről. Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy Megbízó ennek 
keretében a Rendelőbe belépjen, s azt, valamint az abban található, tulajdonában álló 
eszközök és berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát ellenőrizze, állapotát felmérje. 
Amennyiben Megbízó ezek tekintetében a természetes amortizációt meghaladó mértékű 
állapotromlást, rongálásból eredő károsodást tapasztal, amelyet Megbízott az általa tűzött 
határidőre sem állít helyre saját költségén, úgy Megbízó jogosult jelen szerződést a VII.2. i. 
pont alapján azonnali hatállyal felmondani. 
 

VII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA (MEGSZŰNÉSE) 
 
1. A feladatátvállalás időtartama.  
  
 Felek rögzítik, hogy a Preambulumban foglaltak szerint a Megbízó és a Megbízott között 

fennálló, háziorvosi tevékenység végzésére irányuló megbízási jogviszony 1994. április 19. 
óta jogfolytonosnak minősül és határozatlan időre szól. Jelen szerződés bármely fél részéről 
rendes felmondással felmondható azzal, hogy a felmondási idő három hónap.  
 
Amennyiben Megbízott átalakul – így különösen jogi személyiség nélküli társaságból jogi 
személyiséggel rendelkező társasággá alakul, társasági formát vált - úgy köteles erről 
haladéktalanul értesíteni Megbízót. Ebben az esetben felek jelen szerződést közös 
megegyezéssel megszüntetik és új szerződést kötnek egymással.  

 
2. Azonnali hatályú megszűnés. Megbízó az eset összes körülményeit mérlegelve jogosult, 

de nem köteles jelen megbízási szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, azaz azonnali 
hatállyal felmondani, ha  

 
(a) a Megbízott vállalkozási vagy működési engedélyét, vagy működtetési jogát bármely 

okból jogerősen visszavonják, 
(b) Megbízott betegellátásban közreműködő tagját, dolgozóját, megbízottját, képviselőjét a 

jelen szerződés szerinti tevékenységével összefüggésben vagy abból eredően 
büntetőeljárásban jogerős bírósági ítélet elmarasztalja, 

(c) a Megbízott tevékenységének finanszírozását a REP megszünteti, 
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(d) Megbízott jelen szerződés szerinti betegellátásban közreműködő orvos tagja, dolgozója 
szakmai alkalmatlanságát az ÁNTSZ jogerős határozatban megállapítja, 

(e) Megbízott olyan súlyos, erkölcsileg vagy etikailag kifogásolható magatartást tanúsít, 
amely magatartása miatt az annak elbírálására jogosult etikai bizottság Megbízottat 
elmarasztalja; 

(f) az illetékes bíróság jogerősen elrendeli a nem egyéni vállalkozó orvos Megbízott csőd- 
vagy felszámolási eljárását, vagy az jogutód nélkül megszűnik,  

(g) Megbízott működése bármely okból lehetetlenné válik, vagy Megbízott jelen 
megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít: ilyen magatartásnak minősül, ha a 
szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a 
szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja és a 
szerződésszegés másként nem orvosolható. 

 
Megbízott jogosult jelen szerződés azonnali hatállyal megszüntetni, ha a Megbízott 
működtetése bármely okból lehetetlenné válik, vagy Megbízó jelen megállapodásba ütköző 
súlyos magatartást tanúsít: ilyen magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit 
írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást 
írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja. 
 

3. Eljárás a jelen megbízási szerződés megszűnésekor. Megbízott a jelen szerződés 
bármely okból történő megszűnése esetén köteles jelen szerződés szerinti tevékenységét a 
jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a felmondási idő utolsó napjáig végezni, 
kivéve, ha attól Megbízó vagy az Egészségügyi Szolgálat vezetője írásban eltekint. 
Amennyiben Megbízott ezen kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget, úgy az 
ebből eredő valamennyi kárt köteles Megbízónak megtéríteni.  
 
A szerződésnek bármely esetben történő megszűnésekor Megbízott köteles a 
rendelkezésére bocsátott Rendelőt Megbízónak – az általa megjelölt időpontban – 
birtokba-adási jegyzőkönyv aláírása mellett visszaadni.  
 
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendelőnek a Megbízó részére történő 
visszaadása időpontjáig elvégzi mindazon javítási illetve egyéb munkálatokat, amelyek a 
további rendeltetésszerű működéshez szükségesek azzal, hogy a Rendelő állapotának meg 
kell felelnie a jelen szerződés III. 1. pontjának első bekezdésben jelölt jegyzőkönyv szerinti 
állapotnak. Amennyiben Megbízott ezen kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy a III. 1. 
pontban jelölt jegyzőkönyv szerinti állapot eléréséhez szükséges munkálatokat Megbízó 
végzi el Megbízott költségére.  

 
4. Praxisjog elidegenítése. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen 

szerződés hatálya alatt praxisjogát el kívánja idegeníti vagy az ÁNTSZ irányába arról le 
kíván mondani, úgy ezt az elidegenítés vagy a lemondás előtt legalább öt nappal az 
Egészségügyi Szolgálatnak bejelenti. Megbízott kötelezettséget vállal arra, is, hogy 
amennyiben a praxisjogát elidegenítette vagy arról az ÁNTSZ irányába lemondott, úgy az 
elidegenítéstől illetve a lemondástól számított öt napon belül ennek tényét az Egészségügyi 
Szolgálatnak bejelenti. Megbízott tudomásul veszi, hogy praxisjoga elidegenítése esetén az 
azt megszerző orvossal Megbízó csak képviselő-testülete erre vonatkozó határozata alapján 
és csak abban az esetben köti meg a jelen szerződés szerinti tevékenység folytatására 
irányuló szerződést, ha a tevékenységet folytatni kívánó, a praxisjogot megszerző orvos az 
ÁNTSZ vonatkozó határozatával igazolja, hogy a praxisjog megszerzésére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelel és a szerződés Megbízóval történő megkötése esetén 
részére az ÁNTSZ a praxisjog engedélyezésére vonatkozó határozatot kiadja. Megbízott 
kötelezettséget vállal arra, hogy praxisjoga elidegenítése esetén a jelen pontban foglaltakról 
a praxisjogát megszerző orvost teljes körűen tájékoztatja. 
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VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. Módosítás. Jelen megbízási szerződést Felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban 

módosíthatják. 
 
2. Részleges érvénytelenség. Amennyiben a jelen megbízási szerződés valamely 

rendelkezése vagy rendelkezésének egy része - jogszabályi módosulás miatt - hatályát veszti, 
vagy végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné válik, ez nem érinti a többi 
rendelkezés hatályát vagy érvényét. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori 
hatálytalanná vált vagy érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható érvényes 
rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy 
végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének. 

 
3. Értesítések módja. Amennyiben jelen megbízási szerződés másképpen nem rendelkezik, 

Felek, illetve az Egészségügyi Szolgálat közötti valamennyi értesítést és közlést írásban kell 
elküldeni, melynek módja lehet: 

 
(a) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtét tanúsító módon; 
(b) ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény; 
(c) telefax üzenet (ajánlott postai küldeménnyel megerősítve); 
(d) e-mail 

 
4. A kézbesítés időpontja. Felek megegyeznek, hogy a nem személyes átadás útján történő 

értesítések - ellenkező bizonyításig - az alábbi időpontokban tekintendők kézbesítettnek: 
 

(a) a telefaxon küldött értesítés a telefax készülék által nyomtatott riportban megjelölt 
időpontban, amennyiben azonban Felek, illetve az Egészségügyi Szolgálat telefax 
készülékei a jelen megbízási szerződés szempontjából jelentős eltérést tartalmazó 
időpontot mutatnak, akkor Megbízó vagy az Egészségügyi Szolgálat készüléke által 
jelzett időpont irányadó, kivéve, ha Megbízott ennek téves voltát bizonyítani tudja, 

(b) Megbízottnak küldött ajánlott küldemény az igazolt feladástól számított ötödik 
munkanapon. 

(c) Az e-mail üzenet hivatalosan dokumentált értesítésként, a felek közötti kapcsolatban, - 
elektronikus aláírás és időpecsét nélkül – nem fogadható el. 

 
5.  Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba. 
 
6.      Vitás kérdésekben felek tárgyalás útján próbálnak megegyezni, amennyiben ez sikertelen, 

úgy hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság, vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróság 
illetékességét kötik ki.  

 
Jelen megbízási szerződést a Felek gondos átolvasás, és értelmezés után – a hivatkozott 
jogszabályi rendelkezések ismeretében – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
helybenhagyólag aláírják.  
 
Kelt. Budapesten, 2010. év ……………hónap „...”napján 
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IX. ALÁÍRÁSOK 
 
 
.......................................................................... ........................................................................... 

Megbízó Megbízott 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Dr.Dalmady Ákos 

Németh Szilárd polgármester Dr.Dalmady és Társa Bt. 
 
 
Ellenjegyzem Budapesten, 2010. év ………. hónap ……….napján: 
 

.......................................................................... 
Dr. Szeles Gábor 

Jegyző 
 
 

CSEPELI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ZÁRADÉKA 
 
Alulírott a Csepeli Egészségügyi Szolgálat (1212 Budapest, Áruház tér 8., képviseli: Viszkievicz 
Ferenc mb. intézményvezető) képviseletében eljárva akként nyilatkozom, hogy a fenti megbízási 
szerződést elolvastam, a Megbízó meghatalmazását, az Egészségügyi Szolgálatot megillető 
jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket tudomásul vettem, és az Egészségügyi Szolgálatra 
nézve kötelezőnek ismerem el. 
 
Kelt. Budapesten, 2010. év ………. hónap ……….napján 
 

.......................................................................... 
Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető 
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