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SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS 
 
amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye 
székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.;   adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-
00153740-00100001) képviseli: Dr. Gera Tibor fıigazgató), mint megbízó, a továbbiakban: megbízó, 
másrészrıl _____________________________ (Székhely: ______________________ , Cégjegyzék 
száma: ______________________ ) mint egészségügyi vállalkozás, (a továbbiakban egészségügyi 
vállalkozás) képviseletében: ______________, között az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételek mellett: 
 

1. A Megbízó megbízza az Egészségügyi vállalkozást, hogy a foglalkozás-egészségügyi 
alapellátást a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen, mint egészségügyi 
szolgáltatást, lássa el, a jelen szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, a Megbízó következı 
tagintézményeiben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan: 

a) _______________________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________________ 

2. Az Egészségügyi vállalkozás a megbízást elfogadja, melynek alapján elvállalja az 1.) pontban 
meghatározott feladat elvégzését, melynek keretében az alábbi tevékenységeket végzi: 

- munkaköri alkalmassági vizsgálatokon (elızetes, idıszakos, soron kívüli, záró)  

- foglalkozási betegségek kivizsgálása, 

- a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, 

- tanácsadást az egyéni védıeszközök használatához, 

- a munkavállalók részére tanácsadást a munkakörülmények veszélyforrásairól, 

- az esedékessé váló szőrıvizsgálatok elvégezése, elvégeztetésére (pl. tüdıszőrés) felhívni a 
figyelmet,  

- közremőködik a munkahelyi veszélyforrások, a sürgıs orvosi ellátás megszervezésében, az 
elsısegélynyújtók felkészítésében és a rehabilitációs tervek kidolgozásában, 

- érvényesíti a munkavállalók gépjármővezetıi engedélyét, beleértve a hivatásos (2. csoport) 
jogosítványokat is, 

- teljesíti az esetleges receptigényeket, melynek költségét a munkavállaló viseli, 

- a munkahelyi kóroki tényezık felderítése, 

- a megbetegedések elkerülésének érdekében történı tanácsadás, 

- a kockázatbecslés elkészítésében való közremőködés, a veszélyforrásokra figyelemmel 
szükséges vizsgálatok elvégzése, 

- a dolgozók alkalmassági vizsgálatának megtörténtét igazoló dokumentumok kiadása. 

3. A fenti tevékenység ellátásához szükséges azon vizsgálatok költségeinek viselésére köteles a 
Megbízó, amit jogszabály kifejezetten a munkáltató kötelezettségévé tesz.   
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4. Az Egészségügyi vállalkozás a tevékenységét, a jelen szerzıdésben megjelölt szakorvos – 
___________________- személyes munkavégzéssel járó jogviszony keretében, mint a szerzıdı 
gazdasági társaság személyesen közremőködı tagja végzi, és rendelkezik, a szakrendelés 
folytatásához elıírt képzettséggel és elvárt gyakorlattal és megfelel a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések szerinti egyéb személyes feltételeknek 

5. A Megbízó a foglalkozás-egészségügyi alapellátást, a szakorvos egészségügyi vállalkozó 
szolgáltatását a 2009/2010. tanévben _________ fı létszámra (ebbıl C-kategória: ____ fı; D-
kategória: ____ fı) veszi igénybe azzal, hogy a létszám adatokat a Megbízó tanévenként 
aktualizálja, és a következı tanév szeptember 1-jére közölt adatok alapján megállapítja a 
létszámváltozást. A Megbízó az általa közölt létszámváltozás arányában korrigálja az 
egészségügyi vállalkozás által vállalt szolgáltatási díj összegét, a következı tanévre szólóan, 
szeptember 01-i hatállyal. 

6. Az Egészségügyi vállalkozás kijelenti, hogy az általa képviselt gazdasági társaság 
tevékenységi körében szerepel a foglalkozás-egészségügyi ellátás és rendelkezik a tevékenység 
folytatásához szükséges valamennyi engedéllyel és felelısségbiztosítással, melyek másolata jelen 
szerzıdés mellékletét képezi.  

7. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a foglalkoztatás-egészségügyi ellátásból beutalt 
beteg vizsgálatával, ezen ellátás keretén belül szükséges további szakszolgálati ellátásokra 
történı beutalással járó költségeket a Megbízó, illetıleg a Megbízó tájékoztatása alapján a 
biztosított munkavállaló viseli.  

8. Az Egészségügyi vállalkozás a munkát a saját eszközeivel, az általa biztosított  
__________________________ szám alatti orvosi rendelıben végzi. A Megbízó köteles 
együttmőködni a megbízás teljesítése érdekében Egészségügyi vállalkozással és biztosítani 
részére a feladat elvégzéséhez szükséges adatközlést. 

9. A megbízási jogviszony 2010. január 01. napjától határozatlan idıre szól. Jelen szerzıdést 
bármely szerzıdı fél jogosult július 1-jei hatállyal, 90 napos felmondási határidıvel, írásban, 
rendes felmondással felmondani. Súlyos szerzıdésszegés esetén mindkét szerzıdı fél részérıl, 
azonnali hatályú felmondásnak van helye. Felek kijelentik, hogy súlyos szerzıdésszegésnek 
tekintik a jelen szerzıdés ismétlıdı, a félnek felróható megszegését, az egészségügyi 
szolgáltatással összefüggı ismétlıdı, súlyos, szakmai, etikai szabályszegést, az egészségügyi 
vállalkozást megilletı díjazás ismételten 90 napot meghaladó késedelemmel történı kifizetését, a 
szakrendelés folytatásához szükséges, jogszabályban elıírt, tárgyi és személyi feltételek 
bármelyike hiányát. Súlyos kötelezettségszegésnek minısül a rendelési idı be nem tartása. 

10. Az Egészségügyi vállalkozás személyesen közremőködı tagja a jelen szerzıdés szerinti 
feladatok ellátása során közvetlenül végzi az egészségügyi szakdolgozók irányítását és 
felügyeletét, azzal, hogy a szakrendeléshez szükséges megfelelı asszisztencia biztosítása az 
egészségügyi vállalkozó feladata.  

11. Jelen szerzıdés abban az esetben megszőnik, ha az egészségügyi vállalkozás engedélyét 
visszavonják, illetve a személyesen közremőködı a tevékenységhez szükséges egészségügyi 
alkalmassági feltételeknek bármely okból nem felel meg, és az egészségügyi vállalkozás a 
szakellátás ellátására alkalmas szakorvost 30 napon belül nem von be az ellátásba. 

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 
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13. Szerzıdı feleket az egymás részére átadott valamennyi adat és okirat vonatkozásában, 
valamint a tudomásukra jutott üzleti titok tekintetében, kölcsönös titoktartási kötelezettség 
terheli.  

14. A jelen szerzıdés tárgyát képezı egészségügyi ellátásért az Egészségügyi vállalkozót díjazás 
illeti meg. A szerzıdı felek az általános megbízás díját a 2009/2010. tanévre vonatkozóan 

_________________________________Ft / év, azaz ______________________ forint /év 

összegben állapítják meg. A megbízási díj negyedévente, egyenlı részletekben esedékes, az adott  
negyedévente fizetendı része, a teljesítés igazolása alapján, a hatályos szabályoknak megfelelıen 
kiállított számla szerint,  a megbízó által történı átutalással, az Egészségügyi vállalkozás 
_____________________ vezetett _________________________ számú bankszámlájára. 

Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a megbízási díj összege tanévenként egy 
alkalommal, szeptember 1-jei hatállyal, a KSH által elızı évre közölt fogyasztói árindex  _____%-ával, 
továbbá a Megbízó által közölt létszámváltozásnak megfelelı arányban változik. A 2010. évben 
inflációkövetı változás nem érvényesíthetı. 

14. Az Egészségügyi vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzıdéssel létrejött 
jogviszony tartama alatt valamint annak megszőnését követıen a vonatkozó jogszabály szerint 
meghatározott idıtartamon belül, a szolgáltatást igénybe vevıknek egészségügyi adataival 
kapcsolatban tudomására jutott adatokat másnak nem szolgáltatja ki, azt titokként köteles 
kezelni, melynek megszegésével okozott károkért teljes felelısséggel tartozik. 

15. Az Egészségügyi vállalkozás jelen szerzıdés alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a 
személyesen közremőködı tag munkavégzése során betartja az orvos szakmai és etikai 
elıírásokat, valamint a szolgáltatás nyújtásának feltételeit biztosítja. Az Egészségügyi 
vállalkozás felel a szolgáltatás során a vonatkozó munkavédelmi, tőzvédelmi és 
környezetvédelmi elıírások betartásáért. 

16. Az Egészségügyi vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a jogviszony létesítéséhez 
szükséges igazolásokat és dokumentumokat a Megbízó rendelkezésére bocsátja és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a bekövetkezett változásokat, azok hatályba lépését követı 5 
napon belül a Megbízóval közli. 

17. Az Egészségügyi vállalkozás az egészségügyi szolgáltatást a mellékletben rögzített heti 
rendelési idıbeosztás szerint köteles biztosítani.  

18. A megbízási díj a munkadíjat és a munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülı egyéb 
költségeket is (pl. asszisztencia bére) magában foglalja, kivéve a 3.) pontban említett egyéb 
vizsgálatok költségét és díját.  

19. Jelen szerzıdés megszőnése esetén a felek elszámolnak egymással. 

20. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a felek a Ptk. megbízásra 
vonatkozó rendelkezéseit, az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. tv., az egészségügyi és a 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl szóló 1997. évi XLVII. tv.,  
valamint a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. tv. , valamint a foglalkoztatás-egészségügyi 
szolgálatról szóló 89/1995. Korm. rendelet, illetve a 27/1995. (VII. 25.) NM. rendelet 
rendelkezései, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
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21. Szerzıdı felek a jelen szerzıdés teljesítésével összefüggésben felmerülı vitás kérdéseket 
peren kívüli egyeztetés során kísérlik meg rendezni, melynek eredménytelensége esetén 
fordulnak a pertárgy értékétıl függıen a Szegedi Városi Bírósághoz, illetve a Csongrád Megyei 
Bírósághoz. Szerzıdı felek rögzítik, hogy a vitás szakmai kérdésekben kölcsönösen elfogadják a 
kistérségi ÁNTSZ, valamint a megyei Orvosi Kamara állásfoglalását. 

22. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi az egészségügyi vállalkozás ajánlata és 
annak mellékletei, valamint a jelen szerzıdés alábbi mellékletei: 

1. számú melléklet – Rendelési idı meghatározása 

2. számú melléklet – Létszám és besorolási adatlap 

Alulírott szerzıdı felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, 
jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: Szeged, _______________________ 

 

 

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 

Közoktatási Intézménye 

Képv.: Dr. Gera Tibor fıigazgató 

Megbízó 

 

P.H. 

 

Egészségügyi vállalkozás 

 

P.H. 
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1. számú melléklet 
 
 

A szolgáltató megnevezése: 

 

Személyesen közremőködı orvosai: 

 

Székhelye: 

Telefon: 

Telefax: 

E-mail cím: 

 

Adószám: 

Engedélyszám: 

Bankszámla szám: 

 

Rendelı címe: 

Telefon: 

Telefax: 

E-mail cím: 

 

Szolgáltatások: 

 

Rendelési idı: 

Hétfı: 

Kedd: 

Szerda: 

Csütörtök: 

Péntek: 

 

Kelt: Szeged, _______________________ 
 
Szerzıdı felek aláírása:  
 
____________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
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2. számú melléklet 

 
Szolgáltatási díj átalány megállapítása 

a _____/____ tanévre 
[ a Szerzıdés 4. és 13. pontjához] 

 
1. A Szerzıdés 1. pontjában meghatározott tagintézményekben foglalkoztatott munkavállalók 

létszámának változása 

1.1. Létszám ____. szeptember 1-jén: _______ fı (ebbıl C-kategória: ___ fı; D-kategória: ___ fı) 

1.2. Létszám az elızı tanévben:         _______ fı 

1.3. Létszámváltozás: ____ % 

2. Inflációkövetés 

2.1. A KSH által elızı évre közölt fogyasztói árindex : ___ % 

2.2. A szerzıdés 13. pontja alapján meghatározott inflációkövetés mértéke: ___ %  

3. Szolgáltatási díj kiszámítása 

3.1. Elızı tanévre meghatározott szolgáltatási díj:  

__________________ Ft / év , azaz ___________________ forint / év. 

3.2. A szolgáltatási díj megbízó által közölt létszámváltozásnak és az egészségügyi vállalkozás 
által vállalt inflációkövetı változásnak megfelelıen korrigált összege ____ szeptember 1-jétıl: 
 
__________________ Ft / év , azaz ___________________ forint / év. 

 
Megjegyzés:  
Az ellátott munkavállalói létszám változása arányában, tanévenként egy alkalommal kerül sor, 
szeptember 01-i hatállyal az átalánydíj korrekciójára, az évközi esetleges létszámváltozás az 
átalánydíj összegét nem érinti. 2010. évben inflációkövetı változás nem érvényesíthetı. 
 
Kelt: Szeged, _______________________ 

 

 

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA   

Közoktatási Intézménye 

Képv.: Dr. Gera Tibor fıigazgató  

Megbízó 

 

P.H. 

 

 

 

Egészségügyi vállalkozás 

 

P.H. 

 


