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Megbízási (Feladat-átadási/átvállalási) Szerződés 

amely létrejött egyrészről a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2 

adószám: ………. 
képviseli: …….., 

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”) 

másrészről a 

……… 
Adószám: ……… 
Székhelye: …… 

Képviseletében eljár:  
mint megbízott (a továbbiakban „Megbízott”) együttesen: szerződő felek (a továbbiakban: „Felek”) 

között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1. Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113 § (1) 
bekezdés szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Dunaújváros - háziorvosi és 
gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyában (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás). Az 
eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni. 

1.2. Megbízott a Közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, ajánlata érvényes és egyben a legkedvezőbb megajánlást tartalmazó 
ajánlatnak minősült. 

1.3. Figyelemmel arra, hogy Megbízó, mint Ajánlatkérő Megbízott ajánlatát fogadta el a 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlataként, a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül, 
megbízási, feladat átadási/átvállalási szerződést (a továbbiakban: Szerződést) kötnek egymással 
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében foglaltakra is 
tekintettel. 

1.4. Megbízó rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 7. 
pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

2. A MEGBÍZÁS TÁRGYA 

2.1. Felek rögzítik, hogy Megbízót az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: 
Eü. tv.) és külön jogszabályok alapján területi ellátási kötelezettség terheli, jelen szerződés tárgya 
vonatkozásában. A tárgyi szolgáltatás leírását a Közbeszerzési eljárás iratai, továbbá a vonatkozó 
jogszabályok tartalmazzák. 

2.2. Megbízó ezúton megbízza Megbízottat, hogy Megbízó közigazgatási területén élő lakosainak 
központi felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti feladatait (kijáró és ambuláns), és annak teljes 
dokumentálási feladatait a jogszabály szerinti lássa el. Megbízottnak, mint a szerződés tárgya 
szerinti feladatokat rendszeresen, üzletkörében végzően ellátó személytől (egészségügyi 
szolgáltató) elvárható fokozott gondosság mellett kell a szerződést teljesítenie. 

2.3. Megbízott kijelenti, hogy megismerte az ellátandó feladatot, az ahhoz fűződő Megbízói, ill. 
közérdeket, és ennek ismeretében, valamint a Közbeszerzési eljárásban rögzített, ellátandó 
lakosságszám figyelembevételével kijelenti, hogy a szerződés teljesítésére képes és ezen 
alkalmasságát a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. 

2.4. Megbízott a 2.2 pont szerinti megbízást elfogadja. 

3. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

3.1. Megbízó szolgáltatása 
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3.1.1. Megbízó köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, feltételeket 
Megbízott részére biztosítani. Megbízó köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely 
Megbízott teljesítését elősegíti. 

3.1.2. Megbízó jogosult Megbízott tevékenységét bármikor ellenőrizni, illetve ellenőriztetni. 

3.1.3. Felek rögzítik, hogy Megbízó biztosítja az ügyeleti ellátáshoz szükséges helyiségeket azzal, 
hogy annak fenntartásával járó költségeket a Megbízott köteles viselni. Ennek késedelme vagy 
elmaradása (költségviselés) súlyos szerződésszegésnek minősül. 

3.1.4. Megbízó köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni és megbízási díjat megfizetni. 

3.2. Megbízott szolgáltatása 

3.2.1. Megbízott köteles az ügyeleti ellátás során folyamatosan biztosítani mindazokat a feltételeket, 
amelyek a mindenkor hatályos jogszabályok ill. jelen szerződés a szerződés teljesítése 
vonatkozásában előír(nak). 

3.2.2. Megbízott tevékenységére a közbeszerzési eljárás iratanyag, a vonatkozó jogszabályok és 
szalmai protokollok az irányadók. 

3.2.3. Megbízott nem mentesül a felelősség alól, ha a Megbízó az ellenőrzést elmulasztotta, vagy 
nem megfelelően végezte, végeztette el. Az ellenőrzési feladatokat a Megbízó vagy az általa 
megbízott szervezet vagy személy végezheti. Az ellenőrzés során az adatvédelmi-, 
személyiségi-, és betegjogok nem sérülhetnek 

3.2.4. Megbízott a jelen szerződés, illetve Megbízó utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem 
terjedhet ki az orvosi szakkérdésekre, továbbá nem teheti a teljesítést terhesebbé.  

3.2.5. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Megbízott köteles a 
Megbízót figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős. 

3.2.6. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartja, Megbízott a tevékenységét a 
hatályos jogszabályoknak és jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően köteles továbbra 
is ellátni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Megbízó olyan tartalmú utasítást ad, amely 
jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, illetve egészség-, élet- vagy 
vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. 

3.2.7. Megbízott köteles a Megbízót a tudomására jutását követően haladéktalanul értesíteni 
minden olyan eseményről vagy körülményről, amely Megbízott szerződésben foglalt 
szolgáltatásainak, valamint kötelezettségeinek megfelelő teljesítését bármilyen módon 
késleltetheti, korlátozhatja, megnehezítheti, vagy megakadályozhatja. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a késedelem, illetve az akadály okát, valamint az annak kiküszöbölése 
érdekében a Megbízott által megtett, vagy megtenni szándékozott intézkedéseket. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott teljes felelősséggel tartozik. 

3.2.8. A Megbízó által biztosított helyiségeket a Megbízott köteles a szerződés megszűnésének 
napján ingóságaitól kiürítve a Megbízó vagy képviselője birtokába adni.  

3.2.9. Megbízott felel minden olyan kárért, amely nem a rendeltetésszerű használatból adódik. 

3.2.10. Megbízott köteles a helyiségeket kizárólag jelen szerződés teljesítéséhez, rendeltetésszerűen 
felhasználni. Megbízott harmadik személynek birtokba, használatba a helyiségeket nem 
adhatja. 

3.2.11. Megbízott együttműködik a helyiségek magában foglaló építmény üzemeltetőjével. 

3.2.12. Fentiekben, ill. a közbeszerzési eljárás iratanyagában – különösen közbeszerzési műszaki 
leírásban – foglalt, a Megbízottat terhelő kötelezettségek bármelyikének megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül 

4. A TELJESÍTÉS HELYE, MÓDJA, A SZERZŐDÉS HATÁLYA:  

4.1. A teljesítés helye: A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – és Rendelőintézet épületegyüttesében 
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biztosított helyiségek 

4.2. A szerződés hatálya: 

4.2.1. A szerződés a mindkét fél által történő kölcsönös aláírás napján, eltérő időpontban történő 
aláírás esetén a későbbi időpontban lép hatályba. A szerződést a Felek a hatályba lépéstől 
számított 36 hónapig tartó, határozott időre kötik. 

4.3. A teljesítés módja 

4.3.1. Megbízott a feladatai:  

Munkanapokon 16 - 08 óra, pénteki napokon 12- 08 óra között továbbá az ünnepnapokon és 
munkaszüneti napokon 24 órában, azaz 08 órától másnap reggel 08 óráig, a 2 fő orvos,  ahol 1 
fő orvos a rendelői feladatokat látja el, 1 fő kijáró orvos a területi feladatok ellátására (a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet 11. §-ának (9) bekezdésében foglalt képzettséggel)  1 fő szakápoló ( az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
EszCsM rendeletben foglalt képzettséggel), 1 fő pályaalkalmassági vizsgával rendelkező 
gépkocsivezető/mentőápoló, akiknek a telephelyen, illetve a területen kell tartózkodniuk 

4.3.2. Az ügyeleti ellátás biztosításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése Megbízott 
feladata. Megbízott köteles a szerződés időbeli hatálya alatt folyamatosan biztosítani az ÁNTSZ 
által, valamint a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt szakmai minimumfeltételeknek 
történő megfelelést.  

4.3.3. A szolgáltatást a jogszabályban meghatározott szakemberekkel és gépkocsival kell ellátni. Az 
ügyelet folyamatos működéshez szükséges egyszer használatos eszközök, gyógyszerek, 
kötszerek, vegyszerek, irodaszerek stb. folyamatos pótlása Megbízott feladata és 
kötelezettsége. 

4.3.4. Megbízott köteles 

a) az ügyeleti szolgálat ellátása során kialakítani és működtetni a megfelelő telefonos, 
mobiltelefonos kommunikációs rendszert. Köteles olyan telefonos diszpécserszolgálatot 
működtetni, ahol minden egyes telefonhívás rögzíthető és visszakereshető. Köteles külön 
telefonszámot biztosítani az ügyeleti ellátás részére. 

b) az orvosi ügyelet keretében biztosítani az ügyeleti ellátást, végezni az ambulancián 
történő ellátást, valamint a telefonon történő bejelentés esetén szükség szerint a 
helyszíni ellátást. 

c) az orvos orvosi ellátásban részesíteni a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet, 
hívásra otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget, sérültet, heti pihenőnapon és 
munkaszüneti napokon a folyamatos gyógykezelésre szoruló beteget. 

d) gondoskodni a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi 
vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról, szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe 
történő szállíttatásáról. 

e) ambuláns lappal igazolni a háziorvos felé a beteg orvosi ügyeleten való megjelenését. 

f) hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készíteni, és azt kiadni a 
hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj megfizetését követően 
a sérültnek. 

g) hatósági megkeresése a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végezni, vér-
alkohol vizsgálathoz vért venni, drogtesztet, illetve egyéb szükséges vizsgálatokat végezni. 

h) rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést 
megszervezni, és mindaddig irányítani, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a 
mentés irányítását át nem veszi. 

i) ellátni a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat. 
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4.3.5. Megbízott az ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges rendelőket, várókat, tartózkodó, 
pihenőszobákat, valamint a szociális helyiségeket az ügyeleti eljáráson kívül más célra nem 
használhatja. 

Az ügyeleti szolgálat ellátásával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, így különösen a 
közüzemi költségeket (víz, csatorna, gáz, villany, hulladékszállítás, telefon és mobiltelefon 
díjak) Megbízott fizeti meg az üzemeltető részére. 

4.3.6. Megbízott köteles a szerződés időbeli hatálya alatt gondoskodni a Közbeszerzési eljárás 
dokumentumaiban foglaltaknak megfelelő, érvényes szakmai felelősségbiztosítás folyamatos 
fenntartásáról.  

4.3.7. Megbízott köteles biztosítani, hogy a jelen szerződés szerint igénybe vett közreműködők a 
tevékenységük megkezdése előtt megismerjék valamennyi vonatkozó előírást és ezeket a 
teljesítés során maradéktalanul be is tartsák. Megbízott felel ezen kötelezettségének 
elmulasztásából eredő valamennyi kárért. 

4.3.8. Megbízott felel azért, hogy a jogszabályban meghatározott minimális működési feltételeknek a 
szolgáltatás folyamatosan megfeleljen.  

4.3.9. Amennyiben a szerződés, annak melléklete a mindenkor hatályos jogszabályoknál szigorúbb 
feltételeket támaszt, akkor a mindenkori szigorúbb feltételeknek kell megfelelni. Ezen 
rendelkezést a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi Megbízotti kötelezettségre 
alkalmazni kell. 

4.3.10. Amennyiben a minimális működési feltételek hiányának oka a Megbízó tevékenysége vagy 
mulasztása okán áll fenn, vagy azonnal nem dönthető el a kötelezett személye, a 
minimumfeltételek biztosítása a Megbízott azonnali kötelezettsége. 

4.3.11. A Megbízott kötelezettségét képezi a teljesítéshez (ügyeleti ellátáshoz) szükséges, a 
vonatkozó jogszabálynak megfelelő műszer és eszközpark folyamatos, a teljesítés helyén 
történő rendelkezésre tartása. 

4.3.12. Az időközben bekövetkező esetleges jogszabályváltozás esetén az ott meghatározott 
feltételeknek történő megfelelés biztosítása teljes mértékben Megbízott kötelezettsége. 

4.3.13. Az ambulancián kívüli ügyeletes orvosi ellátás céljára 1 db, megkülönböztető jelzéssel ellátott 
gépjárművet a Megbízott köteles folyamatosan az ügyelet időtartama alatt biztosítani. 
Megbízott köteles a gépjármű felszereléséről, működőképességéről, pótlásáról, a gépjármű 
berendezéseinek felújításáról, javításáról, cseréjéről, és az egyszer használatos fogyóeszközök 
meglétéről gondoskodni.  

4.3.14. Az ügyeleti szolgálatban részt vevő személyzet (munka ill. védő) ruházatát a Megbízott 
biztosítja (beleértve a ruházat tisztítását). 

4.3.15. Megbízott köteles biztosítani a szerződés teljesítése során, a feladat-ellátási szerződés 
teljesítésével kapcsolatosan keletkező veszélyes hulladék elszállítását, ártalmatlanítását. 

4.3.16. Az ügyeleti ellátásban alkalmazni kívánt egészségügyi szakemberek meg kell, hogy feleljenek 
a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és 60/2003.(X. 20.) ESZCSM rendelet előírásainak (ill. a 
mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak). 

4.3.17. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírásoknak és 
a Megbízó elvárási szintjének megfelelően vezeti az egészségügyi dokumentációt. Megbízott 
ellátja a szükséges információs feladatokat (statisztikai adatszolgáltatás, jelentések stb.) 
Megbízott köteles a feladatellátása során a nyilvántartási kötelezettségének és adatkezelési 
kötelezettségének eleget tenni, az adatvédelem szabályait betartani.  

4.3.18. Megbízottnak kötelezettsége különösen a hívásokat regisztrálni, az ellátás adatait rögzíteni, 
illetve az orvos köteles az ellátásról ambuláns lapot kitölteni 
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4.3.19. Megbízott kötelessége, hogy az ellátott ügyeleti feladatokról összefoglaló jelentést készít 
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a Megbízó egészségügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szervezeti egységének a havi ellátási mutatókról.  

4.3.20. Megbízottat jelentési kötelezettség terheli, amely értelmében a fentiek szerint köteles 
havonta jelentést küldeni Megbízó egészségügyi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti 
egységének, amely tartalmazza a betegforgalmi adatokat, diagnózis szerinti bontásban (a 
személyes adatok védelme biztosításával), továbbá területen, adott hónapban ügyeletet ellátó 
orvosok felsorolását és az orvosok ügyeleti idejét. 

4.3.21. Az ügyelet működésének teljesítményét, az orvosi munka színvonalát mérő és ellenőrző, az 
NEAK, az ÁNTSZ, a Megbízó számára szükséges egészségügyi és statisztikai adatokat biztosító 
dokumentációs rendszer felépítése és működtetése a Megbízott kötelezettsége. Ezen feltétel 
nem vagy hiányos teljesítéséből eredő valamennyi kárért a Megbízott tartozik felelősséggel.  

5. MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS ELSZÁMOLÁSA 

5.1. Megbízottat a szerződésszerű teljesítéséért megbízási díj illeti meg. 

5.2. A részszámlázást Megbízó naptári hónaponként biztosítja. 

5.3. A naptári hónapra esedékes díj mértéke, amely a NEAK finanszírozáson felüli Megbízói 
kiegészítés,  

nettó………………………….. HUF +Áfa azaz …………………………………. forint+ÁFA 

5.4. A jelen szerződéshez vezető eljárás, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar 
forint (HUF). Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései 
az irányadók. 

5.5. Megbízó előleget nem fizet.  

5.6. Felek rögzítik, hogy a megbízási díj átalánydíj (amely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek stb. 
egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Megbízott ez alapján 
további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megbízóval szemben semmiféle jogcímen nem 
támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik. 

5.7. Megbízott, mint Egészségügyi Szolgáltató a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 
évi LXXXIII. törvényben foglaltak szerint a NEAK-al közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A 
finanszírozási szerződés alapján a NEAK Megbízott részére közvetlen kifizetést teljesít. Megbízót 
ezen összeg vonatkozásában a Megbízott felé felelősség, kötelezettség nem terheli.  

5.8. A finanszírozás feletti összeget Megbízó egyenlíti ki, havonta az igazolt szerződésszerű teljesítést 
követően utólag a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdései szerint, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés 
szerint, átutalással forintban (HUF). 

5.9. Számla benyújtására tárgyhavonként (naptári hónap) utólag van lehetőség teljesítésigazolás 
birtokában. A teljesítés igazolás a 4.3.19 pontban foglalt okirat alapján történik. A 
teljesítésigazolás kiállítására _______________ jogosult. 

5.10. Megbízó, mint szerződő hatóság köteles a Ptk. 6:155.§ alapján késedelmi kamat, és külön 
jogszabályban meghatározott behajtási költségátalány megfizetésére, ha fizetési 
kötelezettségével késedelembe esnek. 

5.11. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak és kizárólag a jelen szerződésnek és a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő száma, és mellékleteinek Megbízó általi kézhezvétele keletkeztet. 

6. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 

6.1. Megbízott meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződés 
teljesedésbe menése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes (36 havi) nettó megbízási 
díj. A meghiúsulási kötbér mértéke, a kötbéralap 10 %-a. 



6 / 11 

 

6.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megbízónak azt a jogát, hogy a 
kötbéren felüli kárát érvényesítse Megbízottal szemben. 

6.3. Felek megállapodnak abban, hogy a kötbért a Megbízó a Megbízóval írásbeli felszólítás útján 
érvényesíti. Amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 3 
munkanap alatt magát nem menti ki (érdemi indoklással és azt alátámasztó bizonyítékokkal), 
akkor a kötbérkövetelést, mint elismert követelést kell nyilvántartani és így az beszámíthatóvá 
válik, a Kbt. 135.§ (6) bek. szerinti feltételek teljesülése esetén. 

6.4. Megbízott felel a tevékenységével kapcsolatban a Megbízónak, ill. harmadik személyeknek 
okozott valamennyi kárért (sérelemért) és költségért a Ptk. és az egészségügyi tárgyú 
jogszabályokban foglalt feltételek mellett. 

6.5. Megbízó nem tehető felelőssé a Megbízó által tevékenységével vagy mulasztásával harmadik 
személyeknek okozott károkért. Amennyiben jelen szerződés vonatkozásában bármely hatóság 
vagy bíróság a Megbízó felelősségét harmadik személy irányában jogerősen ennek ellenére 
megállapítja, Megbízott köteles 15 napon belül teljeskörűen mentesíteni a Megbízót a 
hátrányos jogkövetkezményektől, kivéve, ha a jogsértésért kizárólag Megbízó felelős. 

6.6. Felek rögzítik, hogy Megbízott a jelen Megbízási szerződés esetleges megsértéséből eredő 
károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 
rendelkezései szerint felel. 

7. ALVÁLLALKOZÓK 

7.1. Megbízott jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó 
igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás 
rendelkezései irányadók. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt. szabályai értelemszerűen 
irányadók. 

7.2. Megbízott az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói 
(közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett 
alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amik ezen alvállalkozók 
(közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 

7.3. Megbízó az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja Megbízó figyelmét a Kbt. 
138-139. §-ban foglaltakra. 

8. KAPCSOLATTARTÁS, JOGNYILATKOZATTÉTEL, TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK 

8.1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein 
belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek 
nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

8.2. Megbízott– fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni Megbízót a fentiek miatt a 
harmadik személyek által a Megbízóval szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény 
vonatkozásában.  

8.3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban 
lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 
kötelezettség viszonylatában az érintett fél sajátjaként felel. 

8.4. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes 
ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló 
közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti 
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

8.5. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Megbízott köteles 
minden segítséget Megbízó részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés 
hatékonysága és Megbízó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 
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8.6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megbízó köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni, ha 

a. Megbízott szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha 
Megbízott olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés 
lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, 
az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a 
szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

b. Megbízott szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve 
azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való 
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 
szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Megbízott  szerződő fél olyan 
magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését 
okozta. 

1.1. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Megbízott nem jogosult a fenti adatok átadása 
miatt Megbízóval szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha 
bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel 
Megbízónak az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem 
tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó 
körülmény, kivéve ha azért Megbízó felelős). 

1.2. Jelen szerződéssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak. Az arra 
jogosultak jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg 
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele 
igazolható, valamint az e-építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is: 

Megbízó részéről jognyilatkozattételre jogosult személy: 

Neve:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

Megbízott  részéről jognyilatkozattételre jogosult személy: 

Neve:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

A kapcsolattartók személyében történt változás nem minősül szerződésmódosításnak. 

1.3. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.  

1.4. Megbízó és Megbízott egymás írásbeli megkeresésére azok kézhezvételétől számítva 2 
munkanapon belül – illetve sürgős esetben haladéktalanul - írásban érdemi nyilatkozatot 
kötelesek tenni.  

9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

9.1. Felek a szerződés vonatkozásában a rendes felmondást kizárják, kivéve, ha jogszabály a 
szerződés fenntartását lehetetlenné teszi. A szerződés idő előtti megszűnésére a Ptk. megbízási 
szerződéssel kapcsolatos, valamint az egészségügyi, ágazati jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

9.2.  Bármely felet megilleti a rendkívüli (szankciós) felmondás joga, ha a másik fél súlyos 
szerződésszegést követett el és ennek okán a sérelmet szenvedett félnek már nem áll 
érdekében a szerződés fenntartása. Bármely, jelen szerződésben súlyos jogsértésként 
meghatározott szerződésszegés az érdekmúlást önmagában igazolja.  
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9.3. Felek megállapodnak abban, hogy a rendkívüli felmondásra okot adó körülmény különösen: 

a) Megbízó részéről: 

 bármely fizetési kötelezettséggel 60 napon túli késedelembe esik, 

 a központi ügyeleti helyiséget nem biztosítja a szerződésnek megfelelően, és nem 
biztosít cserehelyiséget sem. 

b) Megbízott részéről: 

 a szolgáltatást a szerződésben rögzített időponttól nem kezdi meg és nem folytatja 
folyamatosan, 

 a szolgáltatás ellátásához szükséges jogszabályi, ill. ahol jelen szerződés szigorúbb 
feltételeket tartalmaz az annak megfelelő feltételeket nem biztosítja, 

 bármely szakhatóság ill. bíróság a szakmai tevékenységével összefüggésben 
jogerősen hiányosságot állapít meg, 

 tevékenységével kapcsolatban megbetegedést, tartós egészségiállapot-romlást, vagy 
halált idéz elő, 

 szakmai tevékenységével kapcsolatban 3 havi szinten legalább 5 darab negatív 
tartalmú bejelentés érkezik a Megbízóhoz, 

 bármely esetben az ellátást hitelt érdemlően bizonyítható módon megtagadja, 

 tájékoztatási, beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, 

 ellene jogerősen felszámolási eljárás, végelszámolás indul, 

 adószámát törlik, 

 amennyiben a NEAK-al kötött finanszírozási szerződés megszűnik; 

 amennyiben Megbízott bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz 
más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Megbízott 
megszegi, különösen a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138.§ (1) 
bekezdésének megsértése esetén. 

9.4. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, 
szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, 
legalább 1 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. A felmondást 
tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a 
súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen 
pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott jelentős határidő) 
nem lehetséges. 

9.5. A rendkívüli felmondás vonatkozásában abban állapodnak meg a felek, hogy a felmondás 
közlésétől számított 3 hónapig a Megbízott ebben az esetben is köteles ellátni a 
kötelezettségeit. Amennyiben ezen idő lejárta előtt a Megbízó gondoskodik a szolgáltatás más 
általi ellátásáról, a teljesítési kötelezettség ezen újabb szerződés hatálybalépéséig tart.  

9.6. Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel; 

b) Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
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tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel. 

c) Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Megbízott tulajdonosi 
szerkezetét Megbízó számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről Megbízót haladéktalanul értesíti. 

9.7. Megbízó a szerződést felmondhatja, ha: 

a)  feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b)  Megbízott nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Megbízott 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. 
§-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

9.8. Megbízóköteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

9.9. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Megbízott a birtokában lévő, a Megbízó 
által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a szerződés bármely okból 
történő megszűnését követő 3 napon belül átadja a Megbízó részére iratjegyzékkel együtt, 
jegyzőkönyv felvétele mellett. 

9.10. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok legalább 
45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles 
a másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő 
károkért felelős. 

9.11. Szerződő Felek jelen Szolgáltatási szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén 
kötelesek teljeskörűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és 
kötbérigényeket is. 

10. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

10.1. A Megbízó a szerződés teljesítésével kapcsolatos, valamint a szerződés teljesítése során 
tudomására jutott adatokat a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően kezeli. Megbízó az adatok 
védelme során a GDPR 32. cikkében foglaltaknak megfelelően jár el. 

10.2. A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok tekintetében az adatkezelési 
tevékenységet a Megbízó látja el. Az adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 
c) (adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség - a közbeszerzési kötelezettség – teljesítése) és f) 
(az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés) pontja. 

10.3. A Megbízó gondoskodik az általa kezelt személyes adatok védelméről, működése és szabályzatai 
megfelelnek a GDPR rendelkezéseinek. A Megbízó a szerződés fennállása során az adatvédelmi 
szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, 
illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi. 

10.4. A Megbízó rendelkezik adatvédelmi és adatbiztonsági valamint iratkezelési szabályzattal, amely 
részletes előírásokat tartalmaz a személyes adatok kezelésére. 

10.5. A Megbízónak biztosítania kell, hogy a Megbízott a szerződés megkötése előtt és a teljesítés 
során bármikor megismerhesse, hogy a Megbízó mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat 
kezel. 
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10.6. Az anonimizált - természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható - 
adat nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához a Megbízott 
hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek a Megbízott hozzájárulása és értesítése 
nélkül felhasználhatók statisztikai vagy más jogszabályban meghatározott célra. 

10.7. Az adatkezelés további részleteit – adatkezelés célja, időtartama, kezelt adatok, adatbiztonság, 
az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségei – a Megbízó adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza. 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

11.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, ezért jelen 
szerződés megkötésének akadálya nem áll fenn. 

11.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, 
írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – 
módosul az alábbi esetekben: 

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 
bejegyzés napjával, 

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 
esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

c) amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki. Felek ilyen körülménynek tekintik különösen az 
ellátottak számának változását, amely esetben a szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) 
pontja alapján módosul.  

11.3. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Megbízottat 
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 
alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megbízó átvállaljon a 
Megbízottat terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a 
Megbízottat terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Megbízott, hogy a kockázatokat felmérte 
és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

11.4. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 
rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.  

11.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország hatályos jogszabályai, 
különösen a Kbt., valamint a Kbt. által engedett körben a Ptk., továbbá különösen az 
egészségügyi tárgyú jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

11.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 
lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, 
így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi 
rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően 
alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely 
rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt 
szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

11.7. A szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerződés mellékletét képezi (a 
felsoroltakon kívül) (fizikailag nem csatoltan) az eljárás iratanyaga. 

11.8. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

11.9. Jelen szerződés ………………… megegyező, eredeti példányban készült el. 

11.10. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 
tisztségviselőjének (Megbízottnál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 
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11.11. Megbízott képviselője jelen szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy az általa képviselt 
szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a), b) vagy c) pontja 
szerint átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozatban foglaltak változása esetén 
haladéktalanul köteles a Megbízót erről tájékoztatni. Megbízott tudomásul veszi, hogy a valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megbízó felmondhatja vagy – ha 
szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállhat. 

11.12. A Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre 
kerültek a Szerződés 5.3 pontja tartalmazza. Az ajánlat további – értékelt – elemei az alábbiak: 

Értékelési szempont Megajánlás 

M.1.1. szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti 
ellátásban szerzett tapasztalata hónapokban megadva (0-60 
hó) 

……………..hónap 

M.1.2. szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti 
ellátásban szerzett tapasztalata hónapokban megadva (0-60 
hó) 

……………..hónap 

12. Melléklet 

1. sz. melléklet: Műszaki Leírás 

2. sz. melléklet: Megbízott ajánlata 

 

Jelen megállapodást a Szerződő Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, __ eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

2019… 

……………………………………………. 

Megbízó 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében 

……….. 

polgármester 

 ……………………………………………. 

…… 

képviseletében 

…. 

Megbízott 

Jogi ellenjegyzés: 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
Szakmai ellenjegyzés: 


