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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 
által módosított önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: 
törvény) 2/B. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően, 2013. január 1-jétől a 
praxisjoggal rendelkező háziorvos, illetve fogorvos és az adott praxisjoggal érintett települési 
önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződésnek a törvény 2/B. §-ában meghatározott 
tartalommal kell rendelkeznie. 
 
Pásztó Város Önkormányzata és a Pásztó városában területi ellátási kötelezettséggel járó 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladatot ellátó 10 szolgáltató – 11 orvos – között 
létrejött és jelenleg hatályban lévő megbízási szerződés csak minimális módosítást igényelt, 
annak érdekében, hogy a törvény által 2013. január 1-jétől elvártaknak megfeleljen. 
 
A megbízási szerződések – a szerződés által megbízott szolgáltatók véleményét kikérve – a 
törvény által elvártaknak és a szolgáltatók által kért pontosításoknak megfelelően 
módosításra, pontosításra kerültek, ezért javaslom azok elfogadását a mellékletek szerint. 
 

Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes egészségügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény által módosított önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2013. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezései 
értelmében felülvizsgálta a háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi 
szolgáltatókkal megkötött szerződéseit és azokat a szolgáltatókkal egyeztetve az e határozat 
I.-X. számú mellékletei szerint elfogadja. 
 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
Pásztó, 2012. december 20. 
 
 
  
                           Bartus László 

                                             osztályvezető 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 



I. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LM-APEX Kft. 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSE 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (Pásztó, Kölcsey F. u. 35.) 
képviseletében Sisák Imre polgármester (továbbiakban: megbízó) másrészről az LM-
APEX Kft. (3060 Pásztó, Hunyadi u. 25.) képviseletében Dr. Kövesi Lászlóné 
fogszakorvos (továbbiakban megbízott) között területi ellátási kötelezettséggel járó, 
vegyes (felnőtt, gyermek) fogorvosi körzetek fogorvosi feladatainak, vállalkozói 
formában történő ellátására az alábbi feltételekkel: 
 
1. A megbízó a 2. számú és a 2/A. számú mellékletben szereplő vegyes (felnőtt, 

gyermek) fogorvosi körzetek fogorvosi alapellátás feladatainak és a szerződés 1. 
sz. mellékletében nevesített gyermek, iskolai és ifjúsági fogászat feladatainak 
ellátásával megbízza a megbízottat, aki a megbízást elfogadja.  
Ezen pontban meghatározott feladatot a 2. számú melléklet szerinti körzetben Dr. 
Kövesi László fogszakorvos, a 2/A. számú melléklet szerinti körzetben Dr. Bolyky 
Melinda fogszakorvos személyesen köteles ellátni.  
A megbízó a fogorvosi területi alapellátást nyújtó egészségügyi vállalkozás 
közvetlen egészségbiztosítási finanszírozásához hozzájárul. 
A megbízott a MEP által nem, vagy csak részben finanszírozott ellátások után 
jogosult a MOK Fogorvosi Tagozata által javasolt, illetve Egészségügyi 
közlönyben megjelent térítési díjat beszedi. 

 
2. A megbízó kijelenti, amennyiben körzethatárok módosítása indokolttá válik, azt 

egyezteti a megbízottal, de – jogszabályok által meghatározott keretek között – 
egyoldalú nyilatkozattal is megváltoztathatja a körzethatárokat. 

 
3. A megbízott a fogorvosi feladatok ellátására köteles legalább a jogszabályban 

meghatározott minimális számú szakszemélyzetet alkalmazni. 
 
4. A megbízott és szakszemélyzete az általuk ellátott körzetekben köteles a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott óraszámú felnőtt és gyermek fogászati rendelési 
időt tartani, az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben foglaltak szerint. 
A rendelési idő megváltoztatása a polgármester előzetes hozzájárulása alapján 
történhet. 

 
5. A megbízott vállalja, hogy jogszabályban foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségének eleget tesz, feladata ellátásának ellenőrzését az arra jogosult 
szervek részére lehetővé teszi. 

 
6. A megbízott köteles az éves statisztikai jelentéshez a forgalmi adatokat elkészíteni, 

s az érintettek részére megküldeni. 
 
7. A megbízott az ellátás folyamatossága érdekében – a megbízó előzetes 

hozzájárulásával – köteles maga és szakszemélyzete helyettesítését biztosítani. 
Ennek elmaradása esetén a megbízó a megbízott költségére intézkedhet helyettes 
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kijelöléséről. A megbízott helyettesítéséről a megbízót előzetesen értesíteni 
tartozik. 

 
8. Megbízó hozzájárul, hogy a megbízott más, a megbízóval szerződéses 

jogviszonyban lévő fogorvosi praxis szükség esetén történő helyettesítését a 
megbízott főtevékenysége szerinti rendelőben végezheti. 
Megbízott kötelessége, hogy ennek tényét a helyettesítést megelőzően a 
szolgáltatást igénybe vevők tudomására hozza. 
 

9. A megbízó a fogorvosi feladatok ellátáshoz szükséges orvosi rendelő térítésmentes 
biztosításával járult hozzá a fenntartáshoz. 
A megbízó fenntartáshoz történő hozzájárulása a megbízott kérelme alapján, saját 
tulajdonú orvosi rendelőbe költözéssel megszűnt. 

 
10. A megbízott az 1. pont alatti feladatok ellátását, azon belül a 2. számú, valamint a 

2/A. számú mellékletben nevesített körzetek ellátását a tulajdonában lévő Pásztó, 
Fő út 88. szám alatti fogorvosi rendelőben biztosítja. 

 
11. A 10. pontban meghatározott rendelő teljes körű, a minimumfeltételeknek 

megfelelő felszerelése a megbízott kötelessége. Ennek, valamint a rendelő 
üzemeltetésének, karbantartásának, felújításának, a kezelőegységek, műszerek 
pótlásának költségei a megbízottat terheli. 

 
12. A veszélyes hulladékok megsemmisítését a megbízott szervezi meg. A megbízott 

vállalja, hogy a veszélyes hulladékot a kijelölt helyen gyűjti, tárolja, elszállítását, 
égetését megrendeli és viseli annak költségeit. 

 
13. A megbízott köteles a nyomtatványok, fogászati anyagok, gyógyszerek, 

fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről gondoskodni. 
 
14. A megbízottat terheli a 10. pontban meghatározott rendelővel és felszerelésével 

kapcsolatos biztosítás, valamint a felelősség biztosítás megkötése és a biztosítási 
díj viselése. 

 
17. A megbízott szakmai képzéséről maga gondoskodik és viseli annak költségeit. 
 
18. A megbízott az általa benyújtandó pályázatról köteles a megbízót tájékoztatni. 
 
19. A megbízott ügyeleti szolgálatban való részvételére külön szerződés alapján 

kerülhet sor. 
 
20. A felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést legalább 6 hónapos 

felmondási idő figyelembevételével írásban, indoklási kötelezettség mellett 
mondhatják fel.  

 
21.  A megbízó a szerződést – indoklással – azonnali hatállyal felmondja, 
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ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére 
sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 
vonatkozó előírásokat, 
a megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti.  
 

21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. II. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. 

 
22. Az önkormányzat a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségeket Pásztó 

Város Polgármesteri Hivatala útján teljesíti. 
 
24. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből fakadó, vagy 

ezzel kapcsolatos bármely vitás kérdésüket előzetesen megkísérlik egyeztető 
tárgyalás során, 15 napon belül rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén 
fordulnak bírósághoz. A felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita 
elbírálására kikötik a Pásztói Városi Bíróság illetékességét. 

 
25. Jelen szerződés 2013. január 01-én lép hatályba.  
 
26. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a 2004. december 30-án kötött és az 

azt módosító, 2008. augusztus 01-i keltezésű, a megbízó és a megbízott között 
létrejött szerződések hatályukat vesztik.  

 
27. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre 

vonatkozó szabályait, valamint a vegyes típusú fogászati ellátásra vonatkozó 
jogszabályokat kell alkalmazni. 

 
Pásztó, 2012. december 20. 
 
 
 
 
 
…………………………………….            ……………………………………… 
                    megbízó      megbízott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Füzér Csaba fogszakorvos egyéni vállalkozó 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSE 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata, Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
képviseletében Sisák Imre polgármester (továbbiakban: megbízó) másrészről a Dr. 
Füzér Csaba fogszakorvos egyéni vállalkozó Pásztó, Hunyadi u. 33. (továbbiakban 
megbízott) között területi ellátási kötelezettséggel járó, vegyes (felnőtt, gyermek) 
fogorvosi körzetek fogorvosi feladatainak, vállalkozói formában történő ellátására az 
alábbi feltételekkel: 
 
1. A megbízó a 2. számú mellékletben szereplő vegyes (felnőtt, gyermek) fogorvosi 

körzetek fogorvosi alapellátás feladatainak és a szerződés 1. sz. mellékletében 
nevesített gyermek, iskolai és ifjúsági fogászat feladatainak ellátásával megbízza a 
megbízottat, aki a megbízást elfogadja.  
Ezen pontban meghatározott feladatot Dr. Füzér Csaba fogszakorvos személyesen 
köteles ellátni.  
A megbízó a fogorvosi területi alapellátást nyújtó egészségügyi vállalkozás 
közvetlen egészségbiztosítási finanszírozásához hozzájárul. 
A megbízott a MEP által nem, vagy csak részben finanszírozott ellátások után 
jogosult a MOK Fogorvosi Tagozata által javasolt, illetve Egészségügyi 
közlönyben megjelent térítési díjat beszedi. 

 
2. A megbízó kijelenti, amennyiben körzethatárok módosítása indokolttá válik, azt 

egyezteti a megbízottal, de – jogszabályok által meghatározott keretek között – 
egyoldalú nyilatkozattal is megváltoztathatja a körzethatárokat. 

 
3. A megbízott a fogorvosi feladatok ellátására köteles legalább a jogszabályban 

meghatározott minimális számú szakszemélyzetet alkalmazni. 
 
4. A megbízott és szakszemélyzete az általa ellátott körzetben köteles a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott óraszámú felnőtt és gyermek fogászati rendelési 
időt tartani, az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben foglaltak szerint. 
A rendelési idő megváltoztatása a polgármester előzetes hozzájárulása alapján 
történhet. 

 
5. A megbízott vállalja, hogy jogszabályban foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségének eleget tesz, feladata ellátásának ellenőrzését az arra jogosult 
szervek részére lehetővé teszi. 

 
6. A megbízott köteles az éves statisztikai jelentéshez a forgalmi adatokat elkészíteni, 

s az érintettek részére megküldeni. 
 
7. A megbízott az ellátás folyamatossága érdekében – a megbízó előzetes 

hozzájárulásával – köteles maga és szakszemélyzete helyettesítését biztosítani. 
Ennek elmaradása esetén a megbízó a megbízott költségére intézkedhet helyettes 
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kijelöléséről. A megbízott helyettesítéséről a megbízót előzetesen értesíteni 
tartozik. 

 
8. Megbízó hozzájárul, hogy a megbízott más, a megbízóval szerződéses 

jogviszonyban lévő fogorvosi praxis szükség esetén történő helyettesítését a 
megbízott főtevékenysége szerinti rendelőben végezheti. 
Megbízott kötelessége, hogy ennek tényét a helyettesítést megelőzően a 
szolgáltatást igénybe vevők tudomására hozza. 
 

9. A megbízó a fogorvosi feladatok ellátáshoz szükséges orvosi rendelő térítésmentes 
biztosításával járult hozzá a fenntartáshoz. 
A megbízó fenntartáshoz történő hozzájárulása a megbízott kérelme alapján, saját 
tulajdonú orvosi rendelőbe költözéssel megszűnt. 

 
10. A megbízott az 1. pont alatti feladatok ellátását, azon belül a 2. számú 

mellékletben nevesített körzetek ellátását a tulajdonában lévő Pásztó, Hunyadi u. 
33. szám alatti fogorvosi rendelőben biztosítja. 

 
11. A 10. pontban meghatározott rendelő teljeskörű, a minimumfeltételeknek 

megfelelő felszerelése a megbízott kötelessége. Ennek, valamint a rendelő 
üzemeltetésének, karbantartásának, felújításának, a kezelőegységek, műszerek 
pótlásának költségei a megbízottat terheli. 

 
12. A veszélyes hulladékok megsemmisítését a megbízott szervezi meg. A megbízott 

vállalja, hogy a veszélyes hulladékot a kijelölt helyen gyűjti, tárolja, elszállítását, 
égetését megrendeli és viselik annak költségeit. 

 
13. A megbízott köteles a nyomtatványok, fogászati anyagok, gyógyszerek, 

fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről gondoskodni. 
 
14. A megbízottat terheli a 10. pontban meghatározott rendelővel és felszerelésével 

kapcsolatos biztosítás, valamint a felelősség biztosítás megkötése és a biztosítási 
díj viselése. 

 
17. A megbízott szakmai képzéséről maga gondoskodik és viseli annak költségeit. 
 
18. A megbízott az általa benyújtandó pályázatról köteles a megbízót tájékoztatni. 
 
19. A megbízott ügyeleti szolgálatban való részvételére külön szerződés alapján 

kerülhet sor. 
 
20. A felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést legalább 6 hónapos 

felmondási idő figyelembevételével írásban, indoklási kötelezettség mellett 
mondhatják fel.  

 
21.  A megbízó a szerződést – indoklással – azonnali hatállyal felmondja, 
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ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére 
sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 
vonatkozó előírásokat, 
a megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti.  
 

22. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. II. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. 

 
23. Az önkormányzat a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségeket Pásztó 

Város Polgármesteri Hivatala útján teljesíti. 
 
24. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből fakadó, vagy 

ezzel kapcsolatos bármely vitás kérdésüket  előzetesen megkísérlik egyeztető 
tárgyalás során 15 napon belül rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén 
fordulnak bírósághoz. A felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita 
elbírálására kikötik a Pásztói Városi Bíróság illetékességét. 

 
25. Jelen szerződés 2013. január 01-én lép hatályba.  
 
26. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a 1998. március 1-i hatállyal kötött 

és az azt módosító, 2002. április 10-i, valamint 2008. szeptember 16-i keltezésű, a 
megbízó és a megbízott között létrejött szerződések hatályukat vesztik.  

 
27. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre 

vonatkozó szabályait, valamint a vegyes típusú fogászati ellátásra vonatkozó 
jogszabályokat kell alkalmazni. 

 
Pásztó, 2012. december 20. 
 
 
 
 
…………………………………….            ……………………………………… 
                    megbízó      megbízott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREE-DENT FOGÁSZATI BT. 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSE 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (Pásztó, Kölcsey F. u. 35.) 
képviseletében Sisák Imre polgármester (továbbiakban: megbízó) másrészről a FREE-
DENT Fogászati Betéti Társaság (3060 Pásztó, Kishegy sétány 14.) képviseletében Dr. 
Szabad Gergő fogszakorvos (továbbiakban megbízott) között területi ellátási 
kötelezettséggel járó, vegyes (felnőtt, gyermek) fogorvosi körzet fogorvosi 
feladatainak, vállalkozói formában történő ellátására az alábbi feltételekkel: 
 
1. A megbízó a 2. számú mellékletben szereplő vegyes (felnőtt, gyermek) fogorvosi 

körzet fogorvosi alapellátás feladatainak és a szerződés 1. sz. mellékletében 
nevesített gyermek, iskolai és ifjúsági fogászat feladatainak ellátásával megbízza a 
megbízottat, aki a megbízást elfogadja.  
Ezen pontban meghatározott feladatot Dr. Szabad Gergő fogszakorvos 
személyesen köteles ellátni.  
A megbízó a fogorvosi területi alapellátást nyújtó egészségügyi vállalkozás 
közvetlen egészségbiztosítási finanszírozásához hozzájárul. 
A megbízott a MEP által nem, vagy csak részben finanszírozott ellátások után 
jogosult a MOK Fogorvosi Tagozata által javasolt, illetve Egészségügyi 
közlönyben megjelent térítési díjat beszedi. 

 
2. A fogorvosi körzetek beosztását a szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza. A 

megbízó kijelenti, amennyiben körzethatárok módosítása indokolttá válik, azt 
egyezteti a megbízottal, de – jogszabályok által meghatározott keretek között – 
egyoldalú nyilatkozattal is megváltoztathatja a körzethatárokat. 

 
3. A megbízott a fogorvosi feladatok ellátására köteles legalább a jogszabályban 

meghatározott minimális számú szakszemélyzetet alkalmazni. 
 
4. A megbízott és szakszemélyzete köteles a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott óraszámú felnőtt és gyermek fogászati rendelési időt tartani, az 
ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben foglaltak szerint. 
A rendelési idő megváltoztatása a polgármester előzetes hozzájárulása alapján 
történhet. 

 
5. A megbízott vállalja, hogy jogszabályban foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségének eleget tesz, feladata ellátásának ellenőrzését az arra jogosult 
szervek részére lehetővé teszi. 

 
6. A megbízott köteles az éves statisztikai jelentéshez a forgalmi adatokat elkészíteni, 

s az érintettek részére megküldeni. 
 
7. A megbízott az ellátás folyamatossága érdekében – a megbízó előzetes 

hozzájárulásával – köteles maga és szakszemélyzete helyettesítését biztosítani. 
Ennek elmaradása esetén a megbízó a megbízott költségére intézkedhet helyettes 
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kijelöléséről. A megbízott helyettesítéséről a megbízót előzetesen értesíteni 
tartozik. 

 
8. Megbízó hozzájárul, hogy a megbízott más, a megbízóval szerződéses 

jogviszonyban lévő fogorvosi praxis szükség esetén történő helyettesítését a 
megbízott főtevékenysége szerinti rendelőben végezheti. 
Megbízott kötelessége, hogy ennek tényét a helyettesítést megelőzően a 
szolgáltatást igénybe vevők tudomására hozza. 

 
9. A megbízó – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – az 1. pont alatti 

feladatok ellátásához, azon belül is a 2. sz. mellékletben nevesített körzet 
ellátásában a megbízás idejére a tulajdonában (kezelésében) álló Pásztó, Nagymező 
út 6. szám alatti 22 m2 alapterületű, egy db helyiségből + közös használatú 
helyiségekből – röntgen, váró, WC, - álló épületet, épületrészt (továbbiakban: 
rendelő), az abban lévő berendezési tárgyakkal, továbbá a rendelő és a 
röntgenhelyiség leltár szerinti felszerelési tárgyaival, eszközeivel együtt ingyenes 
használatra a megbízott részére átadja. 

 
10. A 9. pontban meghatározott ingatlant és ingó eszközöket a jelen szerződésbe 

tartozó egészségügyi szolgáltató tevékenységen túl csak fogászati ellátás céljára 
kizárólag a felek között külön szerződés alapján használhatja fel, de ezzel nem 
veszélyeztetheti, illetőleg nem korlátozhatja a szerződésben foglalt feladatok 
ellátását. 
Az átvett eszközöket köteles megóvni, és rendeltetésszerűen használni. 
A rendelő és az eszközök biztosítékul nem adhatók, meg nem terhelendők, el nem 
idegeníthetők, harmadik személy részére a helyettesítés kivételével, de 
ideiglenesen sem adhatók át. 

 
11. A megbízott a 9. pontban meghatározott rendelőt köteles karbantartani és 

üzemeltetni. A karbantartás és üzemeltetés költségeit a megbízott viseli. 
 
12. A 9. pontban meghatározott rendelő felújítási kötelezettsége a megbízót terheli. Az 

elhasználódott kezelőegységek javításáról, pótlásáról, a minimum feltételek körébe 
tartozó gép-, műszer, berendezés, illetve a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas 
személyi számítógép működőképes rendelkezésre állásáról a megbízott saját 
felelősségi körében gondoskodik. 

 
13. A rendelő és a csatlakozó helységek takarításáról a megbízott gondoskodik. 
 
14. A 9. pontban meghatározott rendelő közüzemi díjait a megbízott a tulajdonos 

megbízónak számla ellenében fizeti meg. 
 
15. A rovar- és rágcsálóirtás megszervezése és költségeinek viselése a megbízott 

feladata. 
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16. A veszélyes hulladékok megsemmisítését a megbízott szervezi meg. A megbízott 
vállalja, hogy a veszélyes hulladékot a kijelölt helyen gyűjti, tárolja, elszállítását, 
égetését megrendeli és viseli annak költségeit. 

 
17. A megbízott köteles a nyomtatványok, fogászati anyagok, gyógyszerek, 

fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről gondoskodni. 
 
18. A megbízót terheli – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a 9. pontban 

meghatározott rendelővel és felszerelésével kapcsolatos biztosítás megkötése és a 
biztosítási díj viselése. A biztosításnak ki kell terjednie: 

 
- tűz, földmozgás, robbanás, vihar, villámcsapás, villámcsapás másodlagos 

hatása, természetes vizek, vezetéktörések, technológiai csőtörések, 
üvegbetörések, jégeső, hónyomás, elektromos áram által keletkezett károkra; 

- betöréses lopás, rablásból eredő károkra. 
 
19. A felelősségbiztosítás a megbízott kötelessége. 

 
20. A megbízott szakmai képzéséről maga gondoskodik és viseli annak költségeit. 
 
21. A megbízott az általa benyújtandó pályázatról köteles a megbízót tájékoztatni. 
 
22. A megbízott ügyeleti szolgálatban való részvételére külön szerződés alapján 

kerülhet sor. 
 
22. A felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést legalább 6 

hónapos felmondási idő figyelembevételével írásban, indoklási kötelezettség 
mellett mondhatják fel.  

 
23. A megbízó a szerződést – indoklással – azonnali hatállyal felmondja, 
 

- ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt 
működésre vonatkozó előírásokat, 

- a megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti.  

  
24. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. II. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. 
 
25. Az önkormányzat a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségeket Pásztó 

Város Polgármesteri Hivatala útján teljesíti. 
 
26. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből fakadó, vagy 

ezzel kapcsolatos bármely vitás kérdésüket előzetesen megkísérlik egyeztető 
tárgyalás során, 15 napon belül rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén 
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fordulnak bírósághoz. A felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita 
elbírálására kikötik a Pásztói Városi Bíróság illetékességét. 

 
27. Jelen szerződés 2013. január 01-én lép hatályba.  
 
28. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az 2008. november 18-án kötött és 

az azt módosító, 2010. december 28-i keltezésű, a megbízó és a megbízott között 
létrejött szerződések hatályukat vesztik.  

 
29. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre 

vonatkozó szabályait, valamint a vegyes típusú fogászati ellátásra vonatkozó 
jogszabályokat kell alkalmazni. 

 
 
Pásztó, 2012. december 20. 
 
 
 
 
 
…………………………………….            ……………………………………… 
                    megbízó      megbízott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. SZABÓ ÉS TÁRSA BT. 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSE 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (Pásztó, Kölcsey F. u. 
35.) képviseletében Sisák Imre polgármester (továbbiakban: megbízó) 
másrészről a DR. SZABÓ ÉS TÁRSA BT. (3060 Pásztó, Munkácsy u. 21.) 
képviseletében Dr. Szabó Erzsébet házi gyermekorvos (továbbiakban: 
megbízott) között a területi ellátási kötelezettséggel járó, házi gyermekorvosi 
körzet házi gyermekorvosi feladatainak, vállalkozói formában történő ellátására 
az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízott területi ellátási 

kötelezettséget vállalva a módosított 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján a 
házi gyermekorvosi feladatokat a szerződés 1. számú mellékeltében 
meghatározott körzetben ellátja.  
Személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a mindenkori hatályos 
jogszabályok szerint, a megyei kórházzal, illetve a Margit Kórházzal való 
szakmai kapcsolat további fenntartásával.  
A rendelés időtartama az ÁNTSZ engedélyben foglaltak szerint. 
A házi gyermekorvosi feladatokat Dr. Szabó Erzsébet személyesen köteles 
ellátni az e megállapodásban szereplő helyettesítésre vonatkozó szabályok 
betartásával. 

 
2. A megbízott a házi gyermekorvosi feladatok ellátására köteles legalább a 

jogszabályban meghatározott minimális számú szakszemélyzetet alkalmazni. 
 
3. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy külön díjazás ellenében részt 

vesz az éjszakai és hétvégi ügyeleti szolgálatban. A személyes gondoskodást 
nyújtó önkormányzati intézményekben, az orvosi feladatokat külön díjazás 
ellenében végzi. 

          Ezen orvosi tevékenységek ellátására külön szerződés alapján kerül sor. 
 

4. A megbízott a helyettesítéséről saját maga gondoskodik. A házi 
gyermekorvosi körzet lakossága zavartalan ellátása érdekében vállalja, hogy 
jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg minimum két helyettesítő 
háziorvos nevét közli a megbízóval. 

 
A praxis dolgozóinak helyettesítéséről a megbízott köteles gondoskodni. 
 
Ha a megbízott rajta kívülálló okokból nem tud helyettesítéséről 
gondoskodni, a megbízó a megadott két orvost bízhatja meg a 
helyettesítéssel. 
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5. A megbízott vállalja, hogy jogszabályban foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségének eleget tesz, feladata ellátásának ellenőrzését az arra 
jogosult szervek részére lehetővé teszi. 

 
6. A megbízó – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a háziorvosi 

feladatok ellátásához térítésmentesen biztosítja a szerződés 2. sz. 
mellékletében meghatározott helyen lévő orvosi rendelőt és az ahhoz 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket leltár szerinti berendezésével, 
felszerelési tárgyaival, eszközeivel. 

 
7. Szerződő felek megállapítják, hogy az orvosi rendelő és a kiegészítő 

helyiségek leltár szerinti berendezése, felszerelési tárgyai, eszközei az 
önkormányzat tulajdonát képezik. 

 
A megbízott kötelezettséget vállal az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő 
és kiegészítő helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök rendeltetésserű és a 
jógazda gondosságával történő használatra. 
 
A megbízott a saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök, 
berendezések javításáról, pótlásáról, a minimum feltételek körébe tartozó 
gép-, műszer, berendezés, illetve a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas 
személyi számítógép működőképes rendelkezésre állásáról. 
 
A szerződés megszűnése esetére a megbízott kötelezettséget vállal az alap 
/minimum/ felszerelési jegyzék szerinti átvett eszközök átvételkori értékű és 
állapotú visszapótlására az időarányos amortizáció figyelembevételével. 

 
8. Az orvosi rendelő és a kiegészítő helyiségek üzemképes állapotban tartása, 

karbantartása, tisztasági meszelése a megbízott feladata. Üzemeltetésével 
kapcsolatos közüzemi és egyéb díjfizetési kötelezettség a megbízottat terheli, 
melyet külön szerződés ellenében fizet meg. 

 
Ha ugyanazt a rendelőt, vagy kiegészítő helyiségeket több vállalkozó 
háziorvos közösen használja, a költségek megosztását arányosan kell 
meghatározni. A rendelő épületének felújítási költsége a megbízót terheli. A 
felújítás és karbantartás fogalmának meghatározását az 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
9. A rendelő és a csatlakozó helységek takarításáról a megbízott gondoskodik. 
 
10. A rovar- és rágcsálóirtás megszervezése és költségeinek viselése a megbízott 

feladata. 
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11. A veszélyes hulladékok megsemmisítését a megbízott szervezi meg. A 

megbízott vállalja, hogy a veszélyes hulladékot a kijelölt helyen gyűjti, 
tárolja, elszállítását, égetését megrendeli és az egyes szolgálatok egymás 
között arányosan, megosztva viselik annak költségeit. 

 
12. A megbízott köteles a nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, 

tisztítószerek beszerzéséről gondoskodni. 
 

13. A megbízót terheli – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a 6. 
pontban meghatározott rendelővel és felszerelésével kapcsolatos biztosítás 
megkötése és a biztosítási díj viselése. A biztosításnak ki kell terjednie: 

 
- tűz, földmozgás, robbanás, vihar, villámcsapás, villámcsapás másodlagos 

hatása, természetes vizek, vezetéktörések, technológiai csőtörések, 
üvegbetörések, jégeső, hónyomás, elektromos áram által keletkezett 
károkra; 

- betöréses lopás, rablásból eredő károkra. 
 

14. A felelősségbiztosítás a megbízott kötelessége. 
 

15. A megbízott szakmai képzéséről maga gondoskodik és viseli annak 
költségeit. 

 
16. A megbízott az általa benyújtandó pályázatról köteles a megbízót 

tájékoztatni. 
 

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízott a háziorvosi ellátás 
finanszírozása érdekében közvetlenül köti meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár kezelőjével a finanszírozási szerződést. 

 
18. A felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést legalább 6 

hónapos felmondási idő figyelembevételével írásban, indoklási kötelezettség 
mellett mondhatják fel.  

 
19. A megbízó a szerződést – indoklással – azonnali hatállyal felmondja, 
 

- ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

- a megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti.   
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20. Súlyos szerződésszegés kérdésében a felek a Magyar Orvosi Kamara 

illetékes szervezetének véleményét irányadónak fogadják el. 
 
21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény vonatkozó rendelkezései 
szerint kell eljárni. 

 
22. A megbízó a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségeket Pásztó Város 

Polgármesteri Hivatala útján teljesíti. 
 

23. A jelen szerződésből fakadó vitáikat a szerződő felek kötelesek 
megkísérelni, békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik 
a Pásztó Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, hatáskörét. 

 
24. Jelen szerződés 2013. január 01-én lép hatályba. 
 
25. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az 1994. szeptember 28-án 

kötött és az azt módosító, 1997. július 17-i, 2002. április 10-i, valamint a 
2011. február 21-i keltezésű, a megbízó és a megbízott között létrejött 
szerződések hatályukat vesztik.  

 
26. A felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos  

Polgári Törvénykönyv, valamint a háziorvosi szolgálatra vonatkozó ágazati 
és egyéb jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák. 

 
 
Pásztó, 2012. december 20. 
 
 
 
 
 
…………………………………….            ……………………………………… 
                    megbízó      megbízott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUTARIS Bt. 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSE 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (Pásztó, Kölcsey F. u. 
35.) képviseletében Sisák Imre polgármester (továbbiakban: megbízó) 
másrészről a Salutaris Bt. (3060 Pásztó, Hunyadi u. 6/A. fszt. 2.) képviseletében 
Dr. Szolod Mirtill házi gyermekorvos (továbbiakban: megbízott) között a 
területi ellátási kötelezettséggel járó, házi gyermekorvosi körzet házi 
gyermekorvosi feladatainak, vállalkozói formában történő ellátására az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízott területi ellátási 

kötelezettséget vállalva a módosított 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján a 
házi gyermekorvosi feladatokat a szerződés 1. számú mellékeltében 
meghatározott körzetben ellátja.  
Személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a mindenkori hatályos 
jogszabályok szerint, a megyei kórházzal, illetve a Margit Kórházzal való 
szakmai kapcsolat további fenntartásával.  
A rendelés időtartama az ÁNTSZ engedélyben foglaltak szerint. 
A házi gyermekorvosi feladatokat Dr. Szolod Mirtill személyesen köteles 
ellátni az e megállapodásban szereplő helyettesítésre vonatkozó szabályok 
betartásával. 

 
2. A megbízott a házi gyermekorvosi feladatok ellátására köteles legalább a 

jogszabályban meghatározott minimális számú szakszemélyzetet alkalmazni. 
 
3. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy külön díjazás ellenében részt 

vesz az éjszakai és hétvégi ügyeleti szolgálatban. A személyes gondoskodást 
nyújtó önkormányzati intézményekben, az orvosi feladatokat külön díjazás 
ellenében végzi. 

          Ezen orvosi tevékenységek ellátására külön szerződés alapján kerül sor. 
 

4. A megbízott a helyettesítéséről saját maga gondoskodik. A házi 
gyermekorvosi körzet lakossága zavartalan ellátása érdekében vállalja, hogy 
jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg minimum két helyettesítő 
háziorvos nevét közli a megbízóval. 

 
A praxis dolgozóinak helyettesítéséről a megbízott köteles gondoskodni. 
 
Ha a megbízott rajta kívülálló okokból nem tud helyettesítéséről 
gondoskodni, a megbízó a megadott két orvost bízhatja meg a 
helyettesítéssel. 
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5. A megbízott vállalja, hogy jogszabályban foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségének eleget tesz, feladata ellátásának ellenőrzését az arra 
jogosult szervek részére lehetővé teszi. 

 
6. A megbízó – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a háziorvosi 

feladatok ellátásához térítésmentesen biztosítja a szerződés 2. sz. 
mellékletében meghatározott helyen lévő orvosi rendelőt és az ahhoz 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket leltár szerinti berendezésével, 
felszerelési tárgyaival, eszközeivel. 

 
7. Szerződő felek megállapítják, hogy az orvosi rendelő és a kiegészítő 

helyiségek leltár szerinti berendezése, felszerelési tárgyai, eszközei az 
önkormányzat tulajdonát képezik. 

 
A megbízott kötelezettséget vállal az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő 
és kiegészítő helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök rendeltetésserű és a 
jógazda gondosságával történő használatra. 
 
A megbízott a saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök, 
berendezések javításáról, pótlásáról, a minimum feltételek körébe tartozó 
gép-, műszer, berendezés, illetve a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas 
személyi számítógép működőképes rendelkezésre állásáról. 
 
A szerződés megszűnése esetére a megbízott kötelezettséget vállal az alap 
/minimum/ felszerelési jegyzék szerinti átvett eszközök átvételkori értékű és 
állapotú visszapótlására az időarányos amortizáció figyelembevételével. 

 
8. Az orvosi rendelő és a kiegészítő helyiségek üzemképes állapotban tartása, 

karbantartása, tisztasági meszelése a megbízott feladata. Üzemeltetésével 
kapcsolatos közüzemi és egyéb díjfizetési kötelezettség a megbízottat terheli, 
melyet külön szerződés ellenében fizet meg. 
Ha ugyanazt a rendelőt, vagy kiegészítő helyiségeket több vállalkozó 
háziorvos közösen használja, a költségek megosztását arányosan kell 
meghatározni. A rendelő épületének felújítási költsége a megbízót terheli. A 
felújítás és karbantartás fogalmának meghatározását az 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
9. A rendelő és a csatlakozó helységek takarításáról a megbízott gondoskodik. 
 
10. A rovar- és rágcsálóirtás megszervezése és költségeinek viselése a megbízott 

feladata. 
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11. A veszélyes hulladékok megsemmisítését a megbízott szervezi meg. A 
megbízott vállalja, hogy a veszélyes hulladékot a kijelölt helyen gyűjti, 
tárolja, elszállítását, égetését megrendeli és az egyes szolgálatok egymás 
között arányosan, megosztva viselik annak költségeit. 

 
12. A megbízott köteles a nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, 

tisztítószerek beszerzéséről gondoskodni. 
 

13. A megbízót terheli – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a 6. 
pontban meghatározott rendelővel és felszerelésével kapcsolatos biztosítás 
megkötése és a biztosítási díj viselése. A biztosításnak ki kell terjednie: 

 
- tűz, földmozgás, robbanás, vihar, villámcsapás, villámcsapás másodlagos 

hatása, természetes vizek, vezetéktörések, technológiai csőtörések, 
üvegbetörések, jégeső, hónyomás, elektromos áram által keletkezett 
károkra; 

- betöréses lopás, rablásból eredő károkra. 
 

14. A felelősségbiztosítás a megbízott kötelessége. 
 

15. A megbízott szakmai képzéséről maga gondoskodik és viseli annak 
költségeit. 

 
16. A megbízott az általa benyújtandó pályázatról köteles a megbízót 

tájékoztatni. 
 

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízott a háziorvosi ellátás 
finanszírozása érdekében közvetlenül köti meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár kezelőjével a finanszírozási szerződést. 

 
18. A felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést legalább 6 

hónapos felmondási idő figyelembevételével írásban, indoklási kötelezettség 
mellett mondhatják fel.  

 
19. A megbízó a szerződést – indoklással – azonnali hatállyal felmondja, 
 

- ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

- a megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti.   
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20. Súlyos szerződésszegés kérdésében a felek a Magyar Orvosi Kamara 
illetékes szervezetének véleményét irányadónak fogadják el. 

 
21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény vonatkozó rendelkezései 
szerint kell eljárni. 

 
22. A megbízó a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségeket Pásztó Város 

Polgármesteri Hivatala útján teljesíti. 
 

23. A jelen szerződésből fakadó vitáikat a szerződő felek kötelesek 
megkísérelni, békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik 
a Pásztó Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, hatáskörét. 

 
24. Jelen szerződés 2013. január 01-én lép hatályba. 
 
25. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az 2005. április 22-én kötött 

és az azt módosító, 2011. február 21-i keltezésű, a megbízó és a megbízott 
között létrejött szerződések hatályukat vesztik.  

 
26. A felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos  

Polgári Törvénykönyv, valamint a háziorvosi szolgálatra vonatkozó ágazati 
és egyéb jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák. 

 
 
Pásztó, 2012. december 20. 
 
 
 
 
 
…………………………………….            ……………………………………… 
                    megbízó      megbízott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAXIMA-MED Kft. 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSE 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (Pásztó, Kölcsey F. u. 
35.) képviseletében Sisák Imre polgármester (továbbiakban: megbízó) 
másrészről a MAXIMA-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. (3065 Pásztó-
Hasznos, Vár u. 28.) képviseletében Dr. Douhanné Dr. Ivleva Elena házi 
gyermekorvos (továbbiakban: megbízott) között a területi ellátási 
kötelezettséggel járó, házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi 
feladatainak, vállalkozói formában történő ellátására az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízott területi ellátási 

kötelezettséget vállalva a módosított 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján a 
házi gyermekorvosi feladatokat a szerződés 1. számú mellékeltében 
meghatározott körzetben ellátja.  
Személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a mindenkori hatályos 
jogszabályok szerint, a megyei kórházzal, illetve a Margit Kórházzal való 
szakmai kapcsolat további fenntartásával.  
A rendelés időtartama az ÁNTSZ engedélyben foglaltak szerint. 
A házi gyermekorvosi feladatokat Dr. Douhanné Dr. Ivleva Elena 
személyesen köteles ellátni az e megállapodásban szereplő helyettesítésre 
vonatkozó szabályok betartásával. 

 
2. A megbízott a házi gyermekorvosi feladatok ellátására köteles legalább a 

jogszabályban meghatározott minimális számú szakszemélyzetet alkalmazni. 
 
3. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy külön díjazás ellenében részt 

vesz az éjszakai és hétvégi ügyeleti szolgálatban. A személyes gondoskodást 
nyújtó önkormányzati intézményekben, az orvosi feladatokat külön díjazás 
ellenében végzi. 

          Ezen orvosi tevékenységek ellátására külön szerződés alapján kerül sor. 
 

4. A megbízott a helyettesítéséről saját maga gondoskodik. A házi 
gyermekorvosi körzet lakossága zavartalan ellátása érdekében vállalja, hogy 
jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg minimum két helyettesítő 
háziorvos nevét közli a megbízóval. 

 
A praxis dolgozóinak helyettesítéséről a megbízott köteles gondoskodni. 
 
Ha a megbízott rajta kívülálló okokból nem tud helyettesítéséről 
gondoskodni, a megbízó a megadott két orvost bízhatja meg a 
helyettesítéssel. 
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5. A megbízott vállalja, hogy jogszabályban foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségének eleget tesz, feladata ellátásának ellenőrzését az arra 
jogosult szervek részére lehetővé teszi. 

 
6. A megbízó – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a háziorvosi 

feladatok ellátásához térítésmentesen biztosítja a szerződés 2. sz. 
mellékletében meghatározott helyen lévő orvosi rendelőt és az ahhoz 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket leltár szerinti berendezésével, 
felszerelési tárgyaival, eszközeivel. 

 
 

7. Szerződő felek megállapítják, hogy az orvosi rendelő és a kiegészítő 
helyiségek leltár szerinti berendezése, felszerelési tárgyai, eszközei az 
önkormányzat tulajdonát képezik. 

 
A megbízott kötelezettséget vállal az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő 
és kiegészítő helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök rendeltetésserű és a 
jógazda gondosságával történő használatra. 
 
A megbízott a saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök, 
berendezések javításáról, pótlásáról, a minimum feltételek körébe tartozó 
gép-, műszer, berendezés, illetve a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas 
személyi számítógép működőképes rendelkezésre állásáról. 
 
A szerződés megszűnése esetére a megbízott kötelezettséget vállal az alap 
/minimum/ felszerelési jegyzék szerinti átvett eszközök átvételkori értékű és 
állapotú visszapótlására az időarányos amortizáció figyelembevételével. 

 
8. Az orvosi rendelő és a kiegészítő helyiségek üzemképes állapotban tartása,  

karbantartása, tisztasági meszelése a megbízott feladata. Üzemeltetésével 
kapcsolatos közüzemi és egyéb díjfizetési kötelezettség a megbízottat terheli, 
melyet külön szerződés ellenében fizet meg. 
Ha ugyanazt a rendelőt a kiegészítő helyiségekkel több vállalkozó háziorvos 
közösen használja, a költségek megosztását arányosan kell meghatározni. A 
rendelő épületének felújítási költsége a megbízót terheli. A felújítás és 
karbantartás fogalmának meghatározását az 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
9. A rendelő és a csatlakozó helységek takarításáról a megbízott gondoskodik. 
 
10. A rovar- és rágcsálóirtás megszervezése és költségeinek viselése a megbízott 

feladata. 
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11. A veszélyes hulladékok megsemmisítését a megbízott szervezi meg. A 
megbízott vállalja, hogy a veszélyes hulladékot a kijelölt helyen gyűjti, 
tárolja, elszállítását, égetését megrendeli és az egyes szolgálatok egymás 
között arányosan, megosztva viselik annak költségeit. 

 
12. A megbízott köteles a nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, 

tisztítószerek beszerzéséről gondoskodni. 
 

13. A megbízót terheli – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a 6. 
pontban meghatározott rendelővel és felszerelésével kapcsolatos biztosítás 
megkötése és a biztosítási díj viselése. A biztosításnak ki kell terjednie: 

 
- tűz, földmozgás, robbanás, vihar, villámcsapás, villámcsapás másodlagos 

hatása, természetes vizek, vezetéktörések, technológiai csőtörések, 
üvegbetörések, jégeső, hónyomás, elektromos áram által keletkezett 
károkra; 

- betöréses lopás, rablásból eredő károkra. 
 

14. A felelősségbiztosítás a megbízott kötelessége. 
 

15. A megbízott szakmai képzéséről maga gondoskodik és viseli annak 
költségeit. 

 
16. A megbízott az általa benyújtandó pályázatról köteles a megbízót 

tájékoztatni. 
 

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízott a háziorvosi ellátás 
finanszírozása érdekében közvetlenül köti meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár kezelőjével a finanszírozási szerződést. 

 
18. A felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést legalább 6 

hónapos felmondási idő figyelembevételével írásban, indoklási kötelezettség 
mellett mondhatják fel.  

 
19. A megbízó a szerződést – indoklással – azonnali hatállyal felmondja, 
 

- ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

- a megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti.   
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20. Súlyos szerződésszegés kérdésében a felek a Magyar Orvosi Kamara 
illetékes szervezetének véleményét irányadónak fogadják el. 

 
21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény vonatkozó rendelkezései 
szerint kell eljárni. 

 
22. A megbízó a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségeket Pásztó Város 

Polgármesteri Hivatala útján teljesíti. 
 

23. A jelen szerződésből fakadó vitáikat a szerződő felek kötelesek 
megkísérelni, békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik 
a Pásztó Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, hatáskörét. 

 
24. Jelen szerződés 2013. január 01-én lép hatályba. 
 
25. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az 2009. február 20-án kötött 

és az azt módosító, 2011. február 21-i keltezésű, a megbízó és a megbízott 
között létrejött szerződések hatályukat vesztik.  

 
26. A felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos  

Polgári Törvénykönyv, valamint a háziorvosi szolgálatra vonatkozó ágazati 
és egyéb jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák. 

 
 
Pásztó, 2012. december 20. 
 
 
 
 
 
…………………………………….            ……………………………………… 
                    megbízó      megbízott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. SZALKAI ÉS TÁRSA Kft. 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSE 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (Pásztó, Kölcsey F. u. 
35.) képviseletében Sisák Imre polgármester (továbbiakban: megbízó) 
másrészről a Dr. Szalkai és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft. (3060 Pásztó, 
Fürdő u. 9.) képviseletében Dr. Szalkai Éva háziorvos (továbbiakban: 
megbízott) között a területi ellátási kötelezettséggel járó, felnőtt háziorvosi 
körzet háziorvosi feladatainak, vállalkozói formában történő ellátására az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízott területi ellátási 

kötelezettséget vállalva a módosított 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján a 
háziorvosi feladatokat a szerződés 1. számú mellékeltében meghatározott 
körzetben ellátja.  
Személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a mindenkori hatályos 
jogszabályok szerint, a megyei kórházzal, illetve a Margit Kórházzal való 
szakmai kapcsolat további fenntartásával.  
A rendelés időtartama az ÁNTSZ engedélyben foglaltak szerint. 
A háziorvosi feladatokat Dr. Szalkai Éva személyesen köteles ellátni az e 
megállapodásban szereplő helyettesítésre vonatkozó szabályok betartásával. 

 
2. A megbízott a háziorvosi feladatok ellátására köteles legalább a 

jogszabályban meghatározott minimális számú szakszemélyzetet alkalmazni. 
 
3. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy külön díjazás ellenében részt 

vesz az éjszakai és hétvégi ügyeleti szolgálatban. A személyes gondoskodást 
nyújtó önkormányzati intézményekben, az orvosi feladatokat külön díjazás 
ellenében végzi. 

          Ezen orvosi tevékenységek ellátására külön szerződés alapján kerül sor. 
 

4. A megbízott a helyettesítéséről saját maga gondoskodik. A háziorvosi körzet 
lakossága zavartalan ellátása érdekében vállalja, hogy jelen megállapodás 
aláírásával egyidejűleg minimum két helyettesítő háziorvos nevét közli a 
megbízóval. 

 
A praxis dolgozóinak helyettesítéséről a megbízott köteles gondoskodni. 
 
Ha a megbízott rajta kívülálló okokból nem tud helyettesítéséről 
gondoskodni, a megbízó a megadott két orvost bízhatja meg a 
helyettesítéssel. 
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5. A megbízott vállalja, hogy jogszabályban foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettségének eleget tesz, feladata ellátásának ellenőrzését az arra 
jogosult szervek részére lehetővé teszi. 

 
6. A megbízó – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a háziorvosi 

feladatok ellátásához térítésmentesen biztosítja a szerződés 2. sz. 
mellékletében meghatározott helyen lévő orvosi rendelőt és az ahhoz 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket leltár szerinti berendezésével, 
felszerelési tárgyaival, eszközeivel. 

 
 

7. Szerződő felek megállapítják, hogy az orvosi rendelő és a kiegészítő 
helyiségek leltár szerinti berendezése, felszerelési tárgyai, eszközei az 
önkormányzat tulajdonát képezik. 

 
A megbízott kötelezettséget vállal az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő 
és kiegészítő helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök rendeltetésserű és a 
jógazda gondosságával történő használatra. 
 
A megbízott a saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök, 
berendezések javításáról, pótlásáról, a minimum feltételek körébe tartozó 
gép-, műszer, berendezés, illetve a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas 
személyi számítógép működőképes rendelkezésre állásáról. 
 
A szerződés megszűnése esetére a megbízott kötelezettséget vállal az alap 
/minimum/ felszerelési jegyzék szerinti átvett eszközök átvételkori értékű és 
állapotú visszapótlására az időarányos amortizáció figyelembevételével. 

 
8. Az orvosi rendelő és a kiegészítő helyiségek üzemképes állapotban tartása, 

karbantartása, tisztasági meszelése a megbízott feladata. Üzemeltetésével 
kapcsolatos közüzemi és egyéb díjfizetési kötelezettség a megbízottat terheli, 
melyet külön szerződés ellenében fizet meg. 

 
Ha ugyanazt a rendelőt, vagy kiegészítő helyiségeket több vállalkozó 
háziorvos közösen használja, a költségek megosztását arányosan kell 
meghatározni. A rendelő épületének felújítási költsége a megbízót terheli. A 
felújítás és karbantartás fogalmának meghatározását a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
9. A rendelő és a csatlakozó helységek takarításáról a megbízott gondoskodik. 
 
10. A rovar- és rágcsálóirtás megszervezése és költségeinek viselése a megbízott 

feladata. 
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11. A veszélyes hulladékok megsemmisítését a megbízott szervezi meg. A 

megbízott vállalja, hogy a veszélyes hulladékot a kijelölt helyen gyűjti, 
tárolja, elszállítását, égetését megrendeli és az egyes szolgálatok egymás 
között arányosan, megosztva viselik annak költségeit. 

 
12. A megbízott köteles a nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, 

tisztítószerek beszerzéséről gondoskodni. 
 

13. A megbízót terheli – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a 6. 
pontban meghatározott rendelővel és felszerelésével kapcsolatos biztosítás 
megkötése és a biztosítási díj viselése. A biztosításnak ki kell terjednie: 

 
- tűz, földmozgás, robbanás, vihar, villámcsapás, villámcsapás másodlagos 

hatása, természetes vizek, vezetéktörések, technológiai csőtörések, 
üvegbetörések, jégeső, hónyomás, elektromos áram által keletkezett 
károkra; 

- betöréses lopás, rablásból eredő károkra. 
 

14. A felelősségbiztosítás a megbízott kötelessége. 
 

15. A megbízott szakmai képzéséről maga gondoskodik és viseli annak 
költségeit. 

 
16. A megbízott az általa benyújtandó pályázatról köteles a megbízót 

tájékoztatni. 
 

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízott a háziorvosi ellátás 
finanszírozása érdekében közvetlenül köti meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár kezelőjével a finanszírozási szerződést. 

 
20. Súlyos szerződésszegés kérdésében a felek a Magyar Orvosi Kamara 

illetékes szervezetének véleményét irányadónak fogadják el. 
 
21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény vonatkozó rendelkezései 
szerint kell eljárni. 

 
22. A megbízó a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségeket Pásztó Város 

Polgármesteri Hivatala útján teljesíti. 
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23. A jelen szerződésből fakadó vitáikat a szerződő felek kötelesek 
megkísérelni, békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik 
a Pásztó Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, hatáskörét. 

 
24. Jelen szerződés 2013. január 01-én lép hatályba. 
 
25. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az 1994. június 06-án kötött 

és az azt módosító, 1997. július 16-i, 1998. december 3-i, valamint 2002. 
április 10-i keltezésű, a megbízó és a megbízott között létrejött szerződések 
hatályukat vesztik.  

 
26. A felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos  

Polgári Törvénykönyv, valamint a háziorvosi szolgálatra vonatkozó ágazati 
és egyéb jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák. 

 
 
Pásztó, 2012. december 20. 
 
 
 
 
 
…………………………………….            ……………………………………… 
                    megbízó      megbízott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINISTRA KÖRZET Kft. 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSE 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (Pásztó, Kölcsey F. u. 
35.) képviseletében Sisák Imre polgármester (továbbiakban: megbízó) 
másrészről a Sinistra Körzet Kft. (3060 Pásztó, Munkácsy M. u. 31.) 
képviseletében Dr. Nagy Edith háziorvos (továbbiakban: megbízott) között a 
területi ellátási kötelezettséggel járó, felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi 
feladatainak, vállalkozói formában történő ellátására az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízott területi ellátási 

kötelezettséget vállalva a módosított 4/2000./II.25./ EüM. rendelet alapján a 
háziorvosi feladatokat a szerződés 1. számú mellékeltében meghatározott 
körzetben ellátja.  
Személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a mindenkori hatályos 
jogszabályok szerint, a megyei kórházzal, illetve a Margit Kórházzal való 
szakmai kapcsolat további fenntartásával.  
A rendelés időtartama az ÁNTSZ engedélyben foglaltak szerint. 
A háziorvosi feladatokat Dr. Nagy Edith személyesen köteles ellátni az e 
megállapodásban szereplő helyettesítésre vonatkozó szabályok betartásával. 

 
2. A megbízott a háziorvosi feladatok ellátására köteles legalább a 

jogszabályban meghatározott minimális számú szakszemélyzetet alkalmazni. 
 
3. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy külön díjazás ellenében részt 

vesz az éjszakai és hétvégi ügyeleti szolgálatban. A személyes gondoskodást 
nyújtó önkormányzati intézményekben, az orvosi feladatokat külön díjazás 
ellenében végzi. 

          Ezen orvosi tevékenységek ellátására külön szerződés alapján kerül sor. 
 

4. A megbízott a helyettesítéséről saját maga gondoskodik. A háziorvosi körzet 
lakossága zavartalan ellátása érdekében vállalja, hogy jelen megállapodás 
aláírásával egyidejűleg minimum két helyettesítő háziorvos nevét közli a 
megbízóval. 

 
A praxis dolgozóinak helyettesítéséről a megbízott köteles gondoskodni. 
 
Ha a megbízott rajta kívülálló okokból nem tud helyettesítéséről 
gondoskodni, a megbízó a megadott két orvost bízhatja meg a 
helyettesítéssel. 
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5. A megbízott vállalja, hogy jogszabályban foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettségének eleget tesz, feladata ellátásának ellenőrzését az arra 
jogosult szervek részére lehetővé teszi. 

 
6. A megbízó – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a háziorvosi 

feladatok ellátásához térítésmentesen biztosítja a szerződés 2. sz. 
mellékletében meghatározott helyen lévő orvosi rendelőt és az ahhoz 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket leltár szerinti berendezésével, 
felszerelési tárgyaival, eszközeivel. 

 
7. Szerződő felek megállapítják, hogy az orvosi rendelő és a kiegészítő 

helyiségek leltár szerinti berendezése, felszerelési tárgyai, eszközei az 
önkormányzat tulajdonát képezik. 

 
A megbízott kötelezettséget vállal az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő 
és kiegészítő helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök rendeltetésserű és a 
jógazda gondosságával történő használatra. 
 
A megbízott a saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök, 
berendezések javításáról, pótlásáról, a minimum feltételek körébe tartozó 
gép-, műszer, berendezés, illetve a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas 
személyi számítógép működőképes rendelkezésre állásáról. 
 
A szerződés megszűnése esetére a megbízott kötelezettséget vállal az alap 
/minimum/ felszerelési jegyzék szerinti átvett eszközök átvételkori értékű és 
állapotú visszapótlására az időarányos amortizáció figyelembevételével. 

 
8. Az orvosi rendelő és a kiegészítő helyiségek üzemképes állapotban tartása, 

karbantartása, tisztasági meszelése a megbízott feladata. Üzemeltetésével 
kapcsolatos közüzemi és egyéb díjfizetési kötelezettsége a megbízottat 
terheli, melyet a szolgáltatóval kötött szerződés alapján közvetlenül fizeti 
meg. 
Ha ugyanazt a rendelőt a kiegészítő helyiségekkel több vállalkozó háziorvos 
közösen használja, a költségek megosztását arányosan kell meghatározni. A 
rendelő épületének felújítási költsége a megbízót terheli. A felújítás és 
karbantartás fogalmának meghatározását az 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
9. A rendelő és a csatlakozó helységek takarításáról a megbízott gondoskodik. 
 
10. A rovar- és rágcsálóirtás megszervezése és költségeinek viselése a megbízott 

feladata. 
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11. A veszélyes hulladékok megsemmisítését a megbízott szervezi meg. A 
megbízott vállalja, hogy a veszélyes hulladékot a kijelölt helyen gyűjti, 
tárolja, elszállítását, égetését megrendeli és az egyes szolgálatok egymás 
között arányosan, megosztva viselik annak költségeit. 

 
12. A megbízott köteles a nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, 

tisztítószerek beszerzéséről gondoskodni. 
 

13. A megbízót terheli – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a 6. 
pontban meghatározott rendelővel és felszerelésével kapcsolatos biztosítás 
megkötése és a biztosítási díj viselése. A biztosításnak ki kell terjednie: 

 
- tűz, földmozgás, robbanás, vihar, villámcsapás, villámcsapás másodlagos 

hatása, természetes vizek, vezetéktörések, technológiai csőtörések, 
üvegbetörések, jégeső, hónyomás, elektromos áram által keletkezett 
károkra; 

- betöréses lopás, rablásból eredő károkra. 
 

14. A felelősségbiztosítás a megbízott kötelessége. 
 

15. A megbízott szakmai képzéséről maga gondoskodik és viseli annak 
költségeit. 

 
16. A megbízott az általa benyújtandó pályázatról köteles a megbízót 

tájékoztatni. 
 

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízott a háziorvosi ellátás 
finanszírozása érdekében közvetlenül köti meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár kezelőjével a finanszírozási szerződést. 

 
18. A felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést legalább 6 

hónapos felmondási idő figyelembevételével írásban, indoklási kötelezettség 
mellett mondhatják fel.  

 
19. A megbízó a szerződést – indoklással – azonnali hatállyal felmondja, 
 

- ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

- a megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti.   
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20. Súlyos szerződésszegés kérdésében a felek a Magyar Orvosi Kamara 
illetékes szervezetének véleményét irányadónak fogadják el. 

 
21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény vonatkozó rendelkezései 
szerint kell eljárni. 

 
22. A megbízó a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségeket Pásztó Város 

Polgármesteri Hivatala útján teljesíti. 
 

23. A jelen szerződésből fakadó vitáikat a szerződő felek kötelesek 
megkísérelni, békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik 
a Pásztó Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, hatáskörét. 

 
24. Jelen szerződés 2013. január 01-én lép hatályba. 
 
25. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az 2009. július 14-én kötött, a 

megbízó és a megbízott között létrejött szerződések hatályukat vesztik.  
 

26. A felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos  
Polgári Törvénykönyv, valamint a háziorvosi szolgálatra vonatkozó ágazati 
és egyéb jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák. 

 
 
Pásztó, 2012. december 20. 
 
 
 
 
 
…………………………………….            ……………………………………… 
                    megbízó      megbízott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. FÖLKER TIBOR ÉS TÁRSA Bt. 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSE 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (Pásztó, Kölcsey F. u. 
35.) képviseletében Sisák Imre polgármester (továbbiakban: megbízó) 
másrészről a Dr. Fölker Tibor és Társa Bt. (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 20.) 
képviseletében Dr. Fölker Tibor háziorvos (továbbiakban: megbízott) között a 
területi ellátási kötelezettséggel járó, felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi 
feladatainak, vállalkozói formában történő ellátására az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízott területi ellátási 

kötelezettséget vállalva a módosított 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján a 
háziorvosi feladatokat a szerződés 1. számú mellékeltében meghatározott 
körzetben ellátja.  
Személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a mindenkori hatályos 
jogszabályok szerint, a megyei kórházzal, illetve a Margit Kórházzal való 
szakmai kapcsolat további fenntartásával.  
A rendelés időtartama az ÁNTSZ engedélyben foglaltak szerint. 
A háziorvosi feladatokat Dr. Fölker Tibor személyesen köteles ellátni az e 
megállapodásban szereplő helyettesítésre vonatkozó szabályok betartásával. 

 
2. A megbízott a háziorvosi feladatok ellátására köteles legalább a 

jogszabályban meghatározott minimális számú szakszemélyzetet alkalmazni. 
 
3. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy külön díjazás ellenében részt 

vesz az éjszakai és hétvégi ügyeleti szolgálatban. A személyes gondoskodást 
nyújtó önkormányzati intézményekben, az orvosi feladatokat külön díjazás 
ellenében végzi. 

          Ezen orvosi tevékenységek ellátására külön szerződés alapján kerül sor. 
 

4. A megbízott a helyettesítéséről saját maga gondoskodik. A háziorvosi körzet 
lakossága zavartalan ellátása érdekében vállalja, hogy jelen megállapodás 
aláírásával egyidejűleg minimum két helyettesítő háziorvos nevét közli a 
megbízóval. 

 
A praxis dolgozóinak helyettesítéséről a megbízott köteles gondoskodni. 
 
Ha a megbízott rajta kívülálló okokból nem tud helyettesítéséről 
gondoskodni, a megbízó a megadott két orvost bízhatja meg a 
helyettesítéssel. 
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5. A megbízott vállalja, hogy jogszabályban foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettségének eleget tesz, feladata ellátásának ellenőrzését az arra 
jogosult szervek részére lehetővé teszi. 

 
6. A megbízó – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a háziorvosi 

feladatok ellátásához térítésmentesen biztosítja a szerződés 2. sz. 
mellékletében meghatározott helyen lévő orvosi rendelőt és az ahhoz 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket leltár szerinti berendezésével, 
felszerelési tárgyaival, eszközeivel. 

 
 

7. Szerződő felek megállapítják, hogy az orvosi rendelő és a kiegészítő 
helyiségek leltár szerinti berendezése, felszerelési tárgyai, eszközei az 
önkormányzat tulajdonát képezik. 

 
A megbízott kötelezettséget vállal az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő 
és kiegészítő helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök rendeltetésserű és a 
jógazda gondosságával történő használatra. 
 
A megbízott a saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök, 
berendezések javításáról, pótlásáról, a minimum feltételek körébe tartozó 
gép-, műszer, berendezés, illetve a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas 
személyi számítógép működőképes rendelkezésre állásáról. 
 
A szerződés megszűnése esetére a megbízott kötelezettséget vállal az alap 
/minimum/ felszerelési jegyzék szerinti átvett eszközök átvételkori értékű és 
állapotú visszapótlására az időarányos amortizáció figyelembevételével. 

 
8. Az orvosi rendelő és a kiegészítő helyiségek üzemképes állapotban tartása, 

karbantartása, tisztasági meszelése a megbízott feladata. Üzemeltetésével 
kapcsolatos közüzemi és egyéb díjfizetési kötelezettség a megbízottat terheli, 
melyet külön szerződés ellenében fizet meg. 
Ha ugyanazt a rendelőt, vagy kiegészítő helyiségeket több vállalkozó 
háziorvos közösen használja, a költségek megosztását arányosan kell 
meghatározni. A rendelő épületének felújítási költsége a megbízót terheli. A 
felújítás és karbantartás fogalmának meghatározását az 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
9. A rendelő és a csatlakozó helységek takarításáról a megbízott gondoskodik. 
 
10. A rovar- és rágcsálóirtás megszervezése és költségeinek viselése a megbízott 

feladata. 
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11. A veszélyes hulladékok megsemmisítését a megbízott szervezi meg. A 
megbízott vállalja, hogy a veszélyes hulladékot a kijelölt helyen gyűjti, 
tárolja, elszállítását, égetését megrendeli és az egyes szolgálatok egymás 
között arányosan, megosztva viselik annak költségeit. 

 
12. A megbízott köteles a nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, 

tisztítószerek beszerzéséről gondoskodni. 
 

13. A megbízót terheli – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a 6. 
pontban meghatározott rendelővel és felszerelésével kapcsolatos biztosítás 
megkötése és a biztosítási díj viselése. A biztosításnak ki kell terjednie: 

 
- tűz, földmozgás, robbanás, vihar, villámcsapás, villámcsapás másodlagos 

hatása, természetes vizek, vezetéktörések, technológiai csőtörések, 
üvegbetörések, jégeső, hónyomás, elektromos áram által keletkezett 
károkra; 

- betöréses lopás, rablásból eredő károkra. 
 

14. A felelősségbiztosítás a megbízott kötelessége. 
 

15. A megbízott szakmai képzéséről maga gondoskodik és viseli annak 
költségeit. 

 
16. A megbízott az általa benyújtandó pályázatról köteles a megbízót 

tájékoztatni. 
 

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízott a háziorvosi ellátás 
finanszírozása érdekében közvetlenül köti meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár kezelőjével a finanszírozási szerződést. 

 
18. A felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést legalább 6 

hónapos felmondási idő figyelembevételével írásban, indoklási kötelezettség 
mellett mondhatják fel.  

 
19. A megbízó a szerződést – indoklással – azonnali hatállyal felmondja, 
 

- ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

- a megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti.   
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20. Súlyos szerződésszegés kérdésében a felek a Magyar Orvosi Kamara 
illetékes szervezetének véleményét irányadónak fogadják el. 

 
21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény vonatkozó rendelkezései 
szerint kell eljárni. 

 
22. A megbízó a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségeket Pásztó Város 

Polgármesteri Hivatala útján teljesíti. 
 

23. A jelen szerződésből fakadó vitáikat a szerződő felek kötelesek 
megkísérelni, békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik 
a Pásztó Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, hatáskörét. 

 
24. Jelen szerződés 2013. január 01-én lép hatályba. 
 
25. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az 1994. június 06-án kötött 

és az azt módosító, 1998. november 27-i, valamint 2002. április 10-i 
keltezésű, a megbízó és a megbízott között létrejött szerződések hatályukat 
vesztik.  

 
26. A felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos  

Polgári Törvénykönyv, valamint a háziorvosi szolgálatra vonatkozó ágazati 
és egyéb jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák. 

 
 
Pásztó, 2012. december 20. 
 
 
 
 
 
…………………………………….            ……………………………………… 
                    megbízó      megbízott 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (Pásztó, Kölcsey F. u. 
35.) képviseletében Sisák Imre polgármester (továbbiakban: megbízó) 
másrészről a General Praxis Kft. (3060 Pásztó, Semmelweis u. 2.) 
képviseletében Dr. Haris Tamás háziorvos (továbbiakban: megbízott) között a 
területi ellátási kötelezettséggel járó, felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi 
feladatainak, vállalkozói formában történő ellátására az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízott területi ellátási 

kötelezettséget vállalva a módosított 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján a 
háziorvosi feladatokat a szerződés 1. számú mellékeltében meghatározott 
körzetben ellátja.  
Személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a mindenkori hatályos 
jogszabályok szerint, a megyei kórházzal, illetve a Margit Kórházzal való 
szakmai kapcsolat további fenntartásával.  
A rendelés időtartama az ÁNTSZ engedélyben foglaltak szerint. 
A háziorvosi feladatokat Dr. Haris Tamás személyesen köteles ellátni az e 
megállapodásban szereplő helyettesítésre vonatkozó szabályok betartásával. 

 
2. A megbízott a háziorvosi feladatok ellátására köteles legalább a 

jogszabályban meghatározott minimális számú szakszemélyzetet alkalmazni. 
 
3. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy külön díjazás ellenében részt 

vesz az éjszakai és hétvégi ügyeleti szolgálatban. A személyes gondoskodást 
nyújtó önkormányzati intézményekben, az orvosi feladatokat külön díjazás 
ellenében végzi. 

          Ezen orvosi tevékenységek ellátására külön szerződés alapján kerül sor. 
 

4. A megbízott a helyettesítéséről saját maga gondoskodik. A háziorvosi körzet 
lakossága zavartalan ellátása érdekében vállalja, hogy jelen megállapodás 
aláírásával egyidejűleg minimum két helyettesítő háziorvos nevét közli a 
megbízóval. 

 
A praxis dolgozóinak helyettesítéséről a megbízott köteles gondoskodni. 
 
Ha a megbízott rajta kívülálló okokból nem tud helyettesítéséről 
gondoskodni, a megbízó a megadott két orvost bízhatja meg a 
helyettesítéssel. 
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5. A megbízott vállalja, hogy jogszabályban foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettségének eleget tesz, feladata ellátásának ellenőrzését az arra 
jogosult szervek részére lehetővé teszi. 

 
6. A megbízó – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a háziorvosi 

feladatok ellátásához térítésmentesen biztosítja a szerződés 2. sz. 
mellékletében meghatározott helyen lévő orvosi rendelőt és az ahhoz 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket leltár szerinti berendezésével, 
felszerelési tárgyaival, eszközeivel. 

 
 

7. Szerződő felek megállapítják, hogy az orvosi rendelő és a kiegészítő 
helyiségek leltár szerinti berendezése, felszerelési tárgyai, eszközei az 
önkormányzat tulajdonát képezik. 

 
A megbízott kötelezettséget vállal az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő 
és kiegészítő helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök rendeltetésserű és a 
jógazda gondosságával történő használatra. 
 
A megbízott a saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök, 
berendezések javításáról, pótlásáról, a minimum feltételek körébe tartozó 
gép-, műszer, berendezés, illetve a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas 
személyi számítógép működőképes rendelkezésre állásáról. 
 
A szerződés megszűnése esetére a megbízott kötelezettséget vállal az alap 
/minimum/ felszerelési jegyzék szerinti átvett eszközök átvételkori értékű és 
állapotú visszapótlására az időarányos amortizáció figyelembevételével. 

 
8. Az orvosi rendelő és a kiegészítő helyiségek üzemképes állapotban tartása, 

karbantartása, tisztasági meszelése a megbízott feladata. Üzemeltetésével 
kapcsolatos közüzemi és egyéb díjfizetési kötelezettség a megbízottat terheli, 
melyet külön szerződés ellenében fizet meg. 

 
Ha ugyanazt a rendelőt, vagy kiegészítő helyiségeket több vállalkozó 
háziorvos közösen használja, a költségek megosztását arányosan kell 
meghatározni. A rendelő épületének felújítási költsége a megbízót terheli. A 
felújítás és karbantartás fogalmának meghatározását az 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
9. A rendelő és a csatlakozó helységek takarításáról a megbízott gondoskodik. 
 
10. A rovar- és rágcsálóirtás megszervezése és költségeinek viselése a megbízott 

feladata. 
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11. A veszélyes hulladékok megsemmisítését a megbízott szervezi meg. A 

megbízott vállalja, hogy a veszélyes hulladékot a kijelölt helyen gyűjti, 
tárolja, elszállítását, égetését megrendeli és az egyes szolgálatok egymás 
között arányosan, megosztva viselik annak költségeit. 

 
12. A megbízott köteles a nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, 

tisztítószerek beszerzéséről gondoskodni. 
 

13. A megbízót terheli – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a 6. 
pontban meghatározott rendelővel és felszerelésével kapcsolatos biztosítás 
megkötése és a biztosítási díj viselése. A biztosításnak ki kell terjednie: 

 
- tűz, földmozgás, robbanás, vihar, villámcsapás, villámcsapás másodlagos 

hatása, természetes vizek, vezetéktörések, technológiai csőtörések, 
üvegbetörések, jégeső, hónyomás, elektromos áram által keletkezett 
károkra; 

- betöréses lopás, rablásból eredő károkra. 
 

14. A felelősségbiztosítás a megbízott kötelessége. 
 

15. A megbízott szakmai képzéséről maga gondoskodik és viseli annak 
költségeit. 

 
16. A megbízott az általa benyújtandó pályázatról köteles a megbízót 

tájékoztatni. 
 

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízott a háziorvosi ellátás 
finanszírozása érdekében közvetlenül köti meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár kezelőjével a finanszírozási szerződést. 

 
18. A felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést legalább 6 

hónapos felmondási idő figyelembevételével írásban, indoklási kötelezettség 
mellett mondhatják fel.  

 
19. A megbízó a szerződést – indoklással – azonnali hatállyal felmondja, 
 

- ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

- a megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti.   
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20. Súlyos szerződésszegés kérdésében a felek a Magyar Orvosi Kamara 

illetékes szervezetének véleményét irányadónak fogadják el. 
 
21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény vonatkozó rendelkezései 
szerint kell eljárni. 

 
22. A megbízó a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségeket Pásztó Város 

Polgármesteri Hivatala útján teljesíti. 
 

23. A jelen szerződésből fakadó vitáikat a szerződő felek kötelesek 
megkísérelni, békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik 
a Pásztó Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, hatáskörét. 

 
24. Jelen szerződés 2013. január 01-én lép hatályba. 
 
25. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az 1994. június 06-án kötött 

és az azt módosító, 1997. július 23-i, valamint 2002. április 10-i keltezésű, a 
megbízó és a megbízott között létrejött szerződések hatályukat vesztik.  

 
26. A felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos  

Polgári Törvénykönyv, valamint a háziorvosi szolgálatra vonatkozó ágazati 
és egyéb jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák. 

 
 
Pásztó, 2012. december 20. 
 
 
 
 
 
…………………………………….            ……………………………………… 
                    megbízó      megbízott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


