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FELNŐTT HÁZIORVOSI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről  

Kerepes Város Önkormányzat (székhely: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2., stat. számjel: 

15736118-8411-321-13, törzsszám: 736118, képviseli: Franka Tibor polgármester) mint 

Megbízó, a továbbiakban: Megbízó; 

másrészről  

Dr. Vincze Lajos (szül.: 1951. 08. 31.; lakik: 2145 Kerepes, Mártírok útja 58.; szakmai kód: 

1106301; bankszámla szám: 65600137-12101579-00000000) mint Megbízott (a 

továbbiakban: Megbízott), 

között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 

szerint: 

1. Előzmények 

1.1. A Felek együttesen megállapítják, hogy Dr. Vincze Lajos háziorvos és Kerepes Város 

Önkormányzata között 2014. január 6. napján létrejött, az önkormányzat kötelező 

egészségügyi alapellátás nyújtásának átvállalásáról szóló megbízási szerződés 

alapján, Dr. Vincze Lajos területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi 

szolgáltatást nyújt Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 

21/2007. (X.9.) számú rendeletében meghatározott 3. számú körzetében.  

 

2. A szerződés célja és tárgya 

2.1. A jelen szerződés tárgya: háziorvosi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel. 

2.2. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján köteles gondoskodni az egészségügyi alapellátásról, ennek keretében 

háziorvosi alapellátásról.  

2.3. Az Önkormányzat a 2.2. pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatást az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban Eütv.) 3. § f) pontja 

szerinti egészségügyi szolgáltatókkal kívánja ellátni. Az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 2/B. § (1) bekezdés szerinti feladat-

ellátási szerződést olyan orvosi szakképesítéssel rendelkező személyekkel (ilyen 
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személy személyes közreműködésével működő gazdasági társaságokkal) köti meg, 

akik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv 

(továbbiakban: egészségügyi államigazgatási szerv) által kiadott, Kerepes Város 

területére szóló önálló orvosi működtetési joggal rendelkeznek (továbbiakban: 

praxisjog).  

2.4. Jelen szerződés alapján Megbízott az egészségügyi szolgáltató.  

2.5. Jelen szerződés alapján a háziorvosi képesítéssel rendelkező személy Dr. Vincze 

Lajos (szül. idő: 1951. 08. 31.; lakik: 2145 Kerepes, Mártírok útja 58.) aki a jelen 

szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles 

ellátni. 

2.6. Megbízott kijelenti, hogy Dr. Vincze Lajos az Öotv. 1.§ (2) b) pontja szerinti 

orvosnak minősül.  

 

3. A szerződés hatálya és az állami normatíva 

3.1. A háziorvosi alapellátási kötelezettség kiterjed Kerepesen lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel és érvényes egészségbiztosítási kártyával rendelkező 18. életévét 

betöltött lakosokra. A háziorvosi alapellátás tekintetében Megbízott ellátási területe 

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a házi orvosi körzetekről szóló 

21/2007. (X.9.) számú rendeletben meghatározott 3. számú felnőtt háziorvosi 

körzetre.  

3.2. A 3.1. pontban foglaltakon kívül Megbízott köteles ellátni területi és személyi 

feltételektől függetlenül a mindenkor hatályos magyar vagy települési 

jogszabályokban meghatározott sürgősségi eseteket. 

3.3. Megbízott a fenti két pontban foglaltakon kívül – jogszabály által meghatározott 

eseteket kivéve – ingyenes orvosi ellátásra nem kötelezhető.  

3.4. Felek megállapodnak, hogy területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi 

tevékenységet ellátó Megbízott rendelési ideje a következőképpen alakul:  

Rendelkezésre állás:  

Hétfő:   08.00-12.00-ig    12.00-18.00-ig 

Kedd:   14.00-18.00-ig    08-00-14.00-ig 

Szerda:  08.00-12.00-ig    12.00-18.00-ig 

Csütörtök:  14.00-18.00-ig    08.00-14.00-ig 

Péntek:   14.00-18.00-ig páros hét   08.00-14.00-ig 

   08.00-12.00-ig páratlan hét   12.00-18.00-ig 
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3.5. A Felek rögzítik, hogy a háziorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést a 

Megbízott a NEAK Ártámogatási és Finanszírozási Osztályával közvetlenül köti meg. 

A finanszírozási szerződés alapján lehívott állami normatívák kizárólag Megbízottat 

illetik, az azok lehívásával járó kötelezettségek – ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik – kizárólag Megbízottat terhelik.  

3.6. Megbízott az ellátási kötelezettsége alá tartozó betegtől az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban térítési díjra nem jogosult, kivéve a 

mindenkor hatályos magyar vagy közösségi jogszabályok által megállapított térítési 

díjakat. A térítés ellenében nyújtott ellátásból származó bevételek – számlaadási 

kötelezettség mellett – teljes egészében Megbízottat illetik.  

3.7. A Megbízott vállalja, hogy a NEAK-tól a háziorvosi teendők ellátására rendelkezésre 

bocsátott összegből a háziorvosi ellátást a mindenkor hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, legjobb tudása szerint biztosítja. A Megbízott kijelenti, 

hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000.(II.25.) EüM rendeletben foglalt jogszabályok betartásával végzi 

tevékenységét.  

3.8. Felek rögzítik, hogy Megbízott kizárólag a 3.5.-3.7. pontokban meghatározott díjazás 

(megbízási díj) alapján látja el háziorvosi szolgálatát, az Megbízótól külön díjazásra 

nem tarthat igényt, az Megbízó az ellátásért díj fizetésére nem köteles. 

 

4. A felnőtt háziorvosi tevékenység folytatásának helye 

4.1. A Megbízó a háziorvosi feladatok ellátása céljából a megbízott részére 

térítésmentesen használatba adja 2145 Kerepes, Wéber E. u. 1. sz. alatti rendelőjét, 

mely rendelőt Dr. Szakolczai Zsuzsanna háziorvossal osztott időben használhatja. 

Megbízott a használatba adott ingatlant kizárólag rendelőként használhatja osztott 

rendelési időbeosztással, ettől eltérő használatra nem jogosult. A szerződésellenes 

használat esetére a szerződő felek a Megbízó azonnali felmondási jogát kötik ki. 

 

5. Az ellátás költségei 

5.1. A Felek rögzítik, hogy Megbízott saját eszközeivel (berendezéseivel, kézi és gépi 

eszközeivel, anyagaival stb.) és saját költségén köteles a háziorvosi alapellátást 

biztosítani. A felek rögzítik, hogy a Megbízottnak nincs a birtokában olyan 

berendezési tárgy, műszer vagy felszerelés, amely a Megbízó tulajdonát képezné. 

5.2. A Felek kijelentik, hogy a Megbízó orvosi eszközök szolgáltatására nem köteles.  
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5.3. A Megbízott kijelenti, hogy a karbantartás és a felújítás tekintetében vállalja a gépi és 

a kézi műszerek biztosítását, teljes körű javítását, karbantartását, új eszközök 

beszerzését a mindenkor hatályos jogszabályi minimumfeltételeknek megfelelően.  

5.4. Megbízott kijelenti, hogy a háziorvosi szolgálat működtetésével kapcsolatos 

anyagokat, gyógyszereket, nyomtatványokat és minden más dolgot saját maga szerez 

be, azok költségeit saját maga állja.  

5.5. Megbízott gondoskodik az egészségügyi textília mosásáról.  

5.6. Megbízottat terheli a rendelő használatával kapcsolatos minden díj (telefon előfizetés, 

használati díj, az elektromos áram és a fűtésdíj, víz-, csatorna-és szemétszállítási díj 

50-50%-a, valamint a veszélyes hulladék elszállíttatása és megsemmisítése) 

5.7. A szerződés tárgyát képező helyiség rendszeres karbantartása, így a falak meszelése, 

a nyílászárók szükség szerinti mázolása, belső karbantartási munkák elvégeztetése 

stb. Megbízott feladatát képezik a költségek viselésével együtt. Megbízott tudomásul 

veszi, hogy a szerződéses jogviszony megszűnése – a megszűnést követő 30 napon 

belül - esetén a helyiséget, annak központi berendezéseit ugyanolyan műszaki 

állapotban köteles visszaszolgáltatni, mint amelyen műszaki állapotban a Megbízótól 

átvette, ide nem értve a rendeltetésszerű használattal együtt járó értékcsökkenést és 

elhasználódást. A helyiségek és azok berendezéseinek állapotát átvételkor és 

visszaadáskor is jegyzőkönyvben kel rögzíteni. A helyiség és központi berendezések 

pótlása Megbízó kötelezettsége. 

 

6. Felek jogai, kötelezettségei 

6.1. Megbízott felelősséget vállal arra, hogy működési területén az érvényes előírásoknak, 

szakmai szabályoknak megfelelő háziorvosi alapellátásról a korábban kialakult 

gyakorlat szerint, folyamatosan, magas szakmai színvonalon gondoskodik. 

Munkahelyén a szakma szabályai szerint etikus magatartást tanúsít kollégái és betegei 

felé egyaránt. 

6.2. Megbízott ellátási kötelezettségét képviselője útján – személyesen köteles ellátni, 

alvállalkozó igénybevételére nem jogosult, az önálló orvosi működtetési jogot – az 

Öotv. 2. § (9) bekezdésének megfelelően – bérbe, haszonbérbe nem adhatja, a 

működési jog gyakorlásának jogát sem ingyenesen, sem visszterhesen más részére át 

nem engedheti.  

6.3. A helyettesítést Megbízott szervezi meg és gondoskodik a helyettes díjazásáról. 

Ennek tényéről a Megbízott köteles a Megbízót legalább egy héttel a távollét előtt 
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értesíteni, a betegek részére az értesítést a rendelőben kifüggeszteni és amennyiben 

erre a technikai lehetőség megnyílik Kerepes honlapján közzétenni. Az értesítésnek 

tartalmaznia kell a helyettes nevét, a rendelés idejét és a helyettesítés időtartamát.  

6.4. Amennyiben Megbízott helyettest nem tud állítani, erről a Megbízót és a lakosságot 

köteles haladéktalanul értesíteni.  

6.5. Megbízott köteles az általa használt berendezések, a gépek és a műszerek 

rendeltetésszerű használatára. A nem rendeltetésszerű használatából eredő költségek a 

Megbízottat terhelik.  

6.6. Megbízott biztosítja saját és alkalmazottjai rendszeres szakmai továbbképzését.  

6.7. Megbízott jogosult rezidens vagy szakorvos alkalmazására. 

6.8. Megbízott köteles felelősségbiztosítást kötni saját és alkalmazottjai részére. 

6.9. Megbízott köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, az adatok 

megőrzésére és a személyiségi jogok védelméről szóló rendelkezések maradéktalan 

betartására. 

6.10. Megbízott köteles a Megbízóval egyeztetett rendelési időről szóló tájékoztatást a 

rendelő-helyiség területén kifüggeszteni és betartani. 

6.11. Megbízó jogosult a vállalkozási tevékenység ellátásának ellenőrzésére vagy 

ellenőriztetésére. Szakmai hiányosság, illetve hiba észlelésekor a mindenkor hatályos 

jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. 

6.12. Megbízó köteles biztosítani, hogy a Megbízott a vállalkozási tevékenységét, a 

háziorvosi szolgálat működését közvetlenül vagy közvetve érintő önkormányzati 

döntések meghozatalát megelőzően a tervezett döntésről a véleményalkotásához 

szükséges megfelelő időben tudomást szerezhessen, a döntések meghozatala előtt 

véleményét kifejthesse.  

 

7. A szerződés tartama, módosítása és megszűnése 

7.1. Felek jelen szerződést határozott időtartamra,  jelen szerződés megkötésétől számított 

5 évre kötik.  

7.2. A szerződés megszűnik 

 közös megegyezéssel 

 rendes felmondással a szerződés aláírását követő 5. évet követően – 6 hónapos 

felmondási idővel 

 Megbízott halálával 

A Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – felmondja, ha  
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- A felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit 

írásbeli felszólítást követően sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a 

jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat 

- A háziorvosi önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 

bármely okból elveszti. 

7.3. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják, vagy megszüntethetik.  

7.4. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akaratnyilatkozatainak írásba 

foglalásával és ezen dokumentum Felek általi aláírásával módosítható. Felek 

kijelentik, hogy jelen szerződésük szóban, illetve ráutaló magatartással nem 

módosítható. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mások félhez intézett, a 

hatályos nyilvántartásokban bejegyzett címre küldött írásos megkeresést átvettnek 

tekintik az ajánlott levél postára adását követő 5. munkanapon. 

7.5. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek az utolsó 

három napon egymás felé kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni.  

 

8. Záró rendelkezések 

8.1. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó közigazgatási területén 

egészségcentrumot kíván létrehozni, melynek megvalósulása esetén a közigazgatási 

területen működő egészségügyi szolgáltatásokat egy helyen kívánja biztosítani. A 

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az egészségcentrum megvalósulása esetén 

a jelen szerződésben meghatározott feladatát a Megbízott által rendelkezésre 

bocsátott új objektumban folytatja. Az új objektumban a Megbízó változatlan 

feltételeket biztosít a háziorvosi tevékenység folytatásához.  

8.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben – így különösen a Felek kártérítési, 

kártalanítási felelősségére, a jelen szerződés felmondására, illetve a praxisjog 

elidegenítésére vonatkozó rendelkezések – az Eütv., az Öotv., az egészségügyi 

alapellátásáról szóló, 2015. évi CXXIII. tv., valamint az ezen törvények 

végrehajtására vonatkozó jogszabályok, a mindenkor hatályos Ptk. és a Kerepes 

Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a házi orvosi körzetekről szóló 

21/2007. (X.9.) számú rendeletének rendelkezései az irányadók.  

8.3. Az időközben bekövetkező jogszabályi változások jelen szerződést nem helyezik 

hatályon kívül, hanem amennyiben jelen szerződés és a megváltozott jogszabály 

rendelkezései ellentétesek, a szerződés rendelkezései helyébe a megváltozott 

jogszabályi rendelkezések lépnek.  
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8.4. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba. Jelen 

szerződés 5 példányban készült.  

8.5. Jelen szerződést a Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2018. 

(…….) sz. határozatával jóváhagyta, és felhatalmazta a Polgármestert annak 

aláírására. 

8.6. Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat 

magukra nézve kötelezőnek ismerték el, és mint akaratukkal megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

Kerepes, 2018. december „    ” 

       

…………………………………    ………..………………………….. 

Kerepes Város Önkormányzata     Dr. Vincze Lajos 

    képv. Franka Pál Tibor      felnőtt háziorvos 

 polgármester           Megbízott 

   Megbízó         

 

Ellenjegyzem: 

 

…………………………. 

   Dr. Mezei Julianna 

 ügyvéd 

Kerepes, 2018. december „    ” 


