
 Feladat átadási/átvételi szerződés 
Központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátására 

 
 
 
 
 
 

Amely létrejött egyrészről 
Mekényes Község Önkormányzata 
székhely: 7344 Mekényes, Fő u. 115. 
adószáma:   
képviseli: Schild Róbert 
mint Megbízó 
 

másrészről: 
Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
székhely: 1131. Budapest, Topolya utca 4-8. 
adószám: 13789581-2-41 
Cégjegyzék szám:01-09-873304 
képviseli: Dr. Rus János, ügyvezető önállóan 
mint Megbízott 
 
(Megbízó és Megbízott együttesen: Felek) 
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
 
 
 

1. Mekényes Község Önkormányzatának Képviselő -testülete………határozatában 
elfogadta a Dombóvári központtal működő, a megbízó önkormányzat illetékességi 
területére kiterjedő központi orvosi ügyelet ellátására az Emergency Service Kft-t. 
Felek a közöttük fennálló szerződést a jelen szerződésben foglaltak szerint 
hatályosítják. 
 
 
2. Megbízó megbízza a Megbízottat azzal, hogy a Megbízó által működtetett központi 
ügyeleten (cím 7200 Dombóvár, Szent István tér 1., NEAK azonosító:H684, ÁNTSZ 
azonosító kód: 001060159) orvosi ügyeleti feladatokat (szakmakód: 4601) lásson el 
2020. március 1-től, határozatlan ideig. A Megbízott a feladatot jelen szerződés 8. 
pontjában meghatározott díj ellenében végzi. 
 
 
3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a jelen szerződésben, és a vonatkozó 
jogszabályokban – 4/2000. (II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről, 60/2003. (X. 20.) ESzCsM. rendelet az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről - rögzített 
előírások szerint az ellátási területen folyamatosan egy fő orvossal, egy fő ápolóval, 
egy fő gépjárművezetővel ügyeleti szolgálatot működtessen Dombóvár központtal. 
Megbízott a megbízást elvállalja. Megbízott, az általa működtetett ügyeleti 



szolgálatban ellátja a Megbízó település lakosságát az ügyeleti rendelőben, továbbá 
a beteghez történő kiszállással.  
 
 

4. Megbízott a feladat ellátása során köteles figyelembe venni a feladatellátásra 
vonatkozó jogszabályokat, valamint a szakmai protokollban meghatározott 
előírásokat, tevékenysége ellátásához teljesítési segéd (közreműködő) 
igénybevételére jogosult. Amennyiben a Megbízott, vagy a teljesítési segéd a 
feladatait nem tudja ellátni, abban bármely okból akadályoztatva van, haladéktalanul 
köteles a Megbízót értesíteni. 
 
 

5. A háziorvosi ügyelet hétköznapokon 16.00 – 08.00 óráig, hétvégén, ünnep- és 
munkaszüneti napokon 24 órában, azaz 8.00-8.00 óráig történik. 
Megbízott az ügyeleti rendelőben a +36 74/461-198 telefonszámon biztosítja az 
elérhetőséget. 
 
 

6. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatokat a sürgősségi 
betegellátásban szerzett és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 11.§. (9) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek megfelelő személyzettel végzi. 
 
 
7. Megbízott vállalja, hogy az általa biztosított gépjárműben - a 60/2003(X.20.) 
ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szakmai 
minimumfeltételekről alapján- előírt, és a hatóság részéről bármikor ellenőrizhető 
szükséges eszközöket biztosítja. Az ügyeleti ellátáshoz szükséges gépjármű 
meghibásodása esetén Megbízott gondoskodik csere gépjármű biztosításáról.  
 
 
8. Megbízó a jelen szerződésbe foglalt feladatok ellátásáért a mindenkori 
16H6840359/3 számú NEAK finanszírozás összege felett, …………..,-Ft megbízási 
díjat fizet Megbízottnak az alábbi részletezés szerint.  
 
 

lakosság szám díj/hó/lakos havi megbízási díj 
összesen 

……… fő 60,-Ft ………..,-Ft 

 
A kifizetés havonta, számla ellenében történik, a számla kézhez vételétől számított 
90 napon belül, Megbízott Gránit Bank Zrt.-nél vezetett, 12100011-17589053 számú 
számlájára. Fenti összeg évente változhat a felek között lezajló egyeztető tárgyalást 
követően. 
 
A megbízási díj alapjául a NEAK által közölt és elszámolt lakosságszám az irányadó, 
melyet a NEAK évente felülvizsgál. Ennek értelmében Megbízott a NEAK elszámolás 
alapján, évente felülvizsgálja a díj mértékét. 
 
 



9. A Megbízott a megbízási díjból köteles biztosítani az ügyeleti szolgálatban részt 
vevők bérét, annak összes járulékait, az ügyelet ellátásához szükséges gépkocsi 
üzemeltetése során felmerülő összes költséget, a gyógyszerek és gyógyászati 
segédeszközök, eszközök beszerzését, pótlását, a személyzet munkaruháját, az 
orvosi textília mosatását, a veszélyes hulladék elszállítását. 
 
 
10. Megbízottat együttműködési kötelezettség terheli az egészségbiztosítási szerv 
által végzett ellenőrzések során (személyes jelenlét, nyilatkozat) amennyiben 
ügyeleti tevékenységével kapcsolatban a finanszírozó vizsgálatot kezdeményez. 
Közreműködő felelősséget vállal az ellenőrzések által feltárt esetleges 
szabálytalanságokért. 
 
 
11. Megbízott köteles vezetni az előírt betegdokumentációt és adminisztrációt, 
folyamatos és naprakész információt szolgáltatni a Megbízónak, a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságoknak, illetékes háziorvosoknak, az adatvédelmi 
törvények és vonatkozó rendeletek figyelembevétele mellett. 
 
 
12. A Megbízó kiköti, Megbízott pedig vállalja, hogy az általa végzett orvosi ügyeleti 
munkájával kapcsolatban felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezzen. A 
Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási jogviszonyt ezen 
szerződés időtartama alatt fenntartja. 
 
 

13. A Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy jelen szerződésből adódó vagy azzal 
kapcsolatban felmerülő vitáikat elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni, 
amennyiben ez nem vezet eredményre felkeresik a fenntartót vitás kérdéseik 
rendezésére. Eredménytelenség esetén a Felek értékhatártól függően, alávetik 
magukat a Dombóvári Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék  
illetékességének. 
 
 

 
14.  A szerződés megszűnik, ha 

• a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Osztálya a Megbízott működési engedélyét visszavonja, 

• bármelyik fél felmondja, a felmondási idő utolsó napjával, 
• közös megegyezéssel az abban foglaltak szerint. 

 
 

A szerződést a Felek határozatlan időre kötik.  
 
A szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel mondhatja fel külön indoklás 
nélkül. A felmondást a másik fél részére írásban kell közölni. 
Súlyos szerződésszegés esetén jelen szerződést bármelyik fél 2 hónapos felmondási 
idővel felmondhatja. 
 
 



15. Jelen szerződés 2020. április 1. napján lép hatályba és 2025. március 31. napjáig 
érvényes. Módosítja és egységes keretbe foglalva a felek között jelenleg hatályos 

Feladat átadási/átvételi szerződést. 
 
 
16. Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízásra vonatkozó 
szabályai, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
 
 

Jelen szerződés 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, 
melyet a Felek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Kaposvár, 2020. március…... 
 
 
 
 
 

  Mekényes Község Önkormányzata                   Emergency Service Kft 
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