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2. számú melléklet 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZÓDÉS 

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (címe: 

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér l.; törzsszáma: 735836; adószáma: 15735832-2-43; 

bankszámlaszám: 12001008-01510331-00100003 képviseli: Szabados Ákos polgármester), 

mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó, 

másrészről a HESTIA Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1181 Budapest, 

Vaskút utca 3. 4. ép. 7., cégjegyzékszáma: 01-09-373979; adószáma: 28789800-143 képviseli: 

Dr. Makó Katalin ügyvezető önállóan), mint megbízott, a továbbiakban Megbízott, 

,Megbízó” és „Megbízott” a továbbiakban együttesen „Felek” között, alulírott napon és helyen 

az alábbi feltételek szerint: 

l . Megbízó megbízza Megbízottat, mint felnőtt háziorvosi szolgálatot működtető 

egészségügyi szolgáltatót - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. (l) bekezdés 4. pontja alapján - kötelező alapfeladatai körébe 

tartozó, ezen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott földrajzi területű, 15. 

számú felnőtt háziorvosi körzet (ellátási terület) működtetésével, valamint ezen körzeten 

belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 

25.) EüM rendeletben meghatározott felnőtt háziorvosi feladatok ellátásával Dr. Makó 

Katalin (anyja neve: …..; születési helye, ideje:….., lakcíme: 1181 Budapest, 

nyilvántartási száma: A/89273) háziorvos személyes ellátási kötelezettsége mellett. 

2. Megbízott az l . pontban meghatározott megbízást vállalja és egyben kijelenti, hogy a 

jogszabályok által előírt — egészségügyi vállalkozás keretében, egészségügyi 

szolgáltató tevékenység nyújtására (felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére) 

vonatkozó - feltételeknek megfelel, ezen feltételekkel rendelkezik. 

3. Megbízott az ellátási területén a felnőtt háziorvosi feladatokat a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: Finanszírozó) kötött „az 

egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira” megnevezésű alapszerződésben 

(továbbiakban: finanszírozási alapszerződés) a hozzá kapcsolódó mellékszerződésben 

is megjelölt - a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó jogszabályi 

feltételeknek megfelelően, ezen feltételekkel rendelkezően látja el. 

4. Megbízó a területi ellátási kötelezettséggel működő, jelenleg 40092471 ÁNTSZ 

azonosító számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére irányuló megbízást Budapest 

Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2021. 

.február 25. napján hozott 97/2021. (II. 25.) Ök. sz. határozatára figyelemmel — 2021. 

május 01. napjától határozatlan időre adja, Megbízott a megbízást ugyanezen időponttól 

határozatlan időre vállalja. 

5. Megbízott köteles ellátni - a külön jogszabályban foglaltak szerint a háziorvosához 

bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakon felül - a rendelési idejében hozzá 
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forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi 

ellátást igényelnek, és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító 

állapot romláshoz vezethet. Az ezen tevékenységért járó díjazást külön szabályozás 

határozza meg. 

6. Megbízott háziorvos csak különösen indokolt esetben utasíthatja el orvosválasztás 

esetén annak a személynek a bejelentkezését, akinek lakóhelye a Megbízott háziorvosi 

körzetében (ellátási területén) van, azonban ebben az esetben is el kell látnia az ellátási 

területén lakó beteget, ha az ellátatlansága egészséget károsító, vagy gyógyulását lassító 

állapotromláshoz vezetne. Vitás esetben — a sürgősségi ellátás megtörténte után  a 

Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 

jár el. 

7. Megbízott háziorvos személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot 

megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos 

helyettesítéséről — beleértve annak pénzügyi feltételeit is — a Megbízott gondoskodik. 

A helyettesítés feltételeit a Megbízott jogszabályban és szerződésben előírt helyettessel 

— a Finanszírozóval kötött szerződésében rögzíti. 

8. Megbízott háziorvos rendelési idejét a 3. számú melléklet tartalmazza, melyet köteles 

betartani. 

9. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó a háziorvosi ellátás finanszírozására 

vonatkozó szerződéseket — a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. l.) Korm. rendelet 17. (1) 

bekezdés ab) pontja alapján — közvetlenül Megbízottal köti meg, valamint, hogy az 

ennek alapján folyósított finanszírozás teljes összegét Megbízott kapja meg. 

10. Megbízó a megbízás időtartamára ingyenesen - Megbízott használatába adja háziorvosi 

rendelő telephelyeként a tulajdonában álló 1201 Budapest, Virág Benedek u. 44. szám 

alatti orvosi rendelő számú helyiségét, annak felszereléseit, ezen szerződéshez 

kapcsolódó Megállapodás 9. pontja szerint. 

Az orvosi rendelő közös helyiségeit a Megbízott a háziorvosi tevékenység 

rendeltetésszerű folytatásához szintén térítésmentesen használhatja. 

11. Megbízott a használatába adott orvosi helyiségeket kizárólag ezen megbízási 

szerződésben meghatározott felnőtt háziorvosi feladatok ellátása céljaira használhatja, 

más célra történő hasznosításhoz, illetve további használatba, bérletbe adásához e 

szerződés által nem szerez jogot. 

12. Megbízott a Megbízótól a 10. pontban nevesített helyiséget jegyzőkönyvben, a 

helyiséghez tartozó — Megbízó tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket leltár 

felvételével veszi használatba. 

13. Megbízott a használatba átvett ingó és ingatlan vagyontárgyakat rendeltetésszerűen 

köteles használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat Megbízottnak 

meg kell térítenie. 
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14. Feleknek a használatba átadott ingó és ingatlan vagyontárgyakhoz kötődő jogait, 

kötelezettségeit és vállalásait a jelen szerződéshez kapcsolódó Megállapodás 

tartalmazza. 

15. Megbízó köteles a Megbízottnak megadni minden olyan információt, mely a háziorvosi 

területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges, illetve köteles tájékoztatni 

Megbízottat valamint a területileg illetékes jogi személyiséggel rendelkező orvosi 

kamarai szervezetet — a kerületi egészségügyi alapellátást érintő szervezeti, szervezési, 

egészség- és gazdaságpolitikai kérdésekről. 

16. Megbízó jogosult a jelen szerződés teljesüléséről a Megbízottal való előre egyeztetett 

módon és időben tájékozódni. 

17. Megbízott legkésőbb nyolc naptári napon belül köteles a Megbízót tájékoztatni az általa 

biztosított háziorvosi szolgáltatás adataiban bekövetkezett lényeges érdemi 

változásokról. 

18. Megbízott és Megbízó kölcsönösen kötelezettséget vállal az együttműködésre a területi 

ellátási kötelezettség teljesítése és az egészségügyi alapellátás zavartalan működésének 

biztosítása érdekében, ezért kijelentik, hogy minden e tárgyban felmerülő vitás kérdést 

közvetlen megbeszélés útján kísérelik meg rendezni. 

19. Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a területi ellátási kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos, jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a szükséges 

adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni, továbbá az orvosi titoktartási 

kötelezettség, valamint az adatvédelmi jogszabályokat nem sértő módon a Megbízót 

annak kérésére - a betegellátásról tájékoztatni. 

20. Amennyiben Megbízó körzethatárt módosít és ezáltal Megbízottat, illetve a működtetési 

jog tulajdonosát kár éri, úgy a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel 

tartozik a 2000. évi II. törvény szerint. A kártalanítás mértékét a NEAK által utalt éves 

finanszírozás összegének figyelembevételével kell megállapítani (fixdíj + 

teljesítménydíj). 

A Megbízó a körzetmódosításból eredő kártérítést a változást követő 2. hónap 15. napjáig 

köteles megfizetni Megbízott részére. 

21. Megbízó jelen szerződést indokolással felmondja, ha a Megbízott a jelen szerződésben 

vállalt kötelezettségeit Megbízó írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy 

folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

továbbá, ha a Megbízottnak a Finanszírozóval kötött finanszírozási szerződése 

jogerősen megszűnik, vagy a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére 

való jogosultságát bármilyen okból elveszti. 

22. A jelen szerződést a feladatellátás zavartalanságának és folyamatosságának biztosítása 

érdekében a Magyar Orvosi Kamara kerületi szervezete véleményének 

figyelembevételével - mindkét fél 6 hónapos határidővel mondhatja fel, rendes 

felmondással. Megbízott vállalja, hogy a felmondási idő 30. napjáig az egészségügyi 
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dokumentumoknak a Megbízó részére történő átadását előkészíti, illetve eddig az 

időpontig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási 

alapszerződés módosításához szükséges valamennyi intézkedést megteszi. 

23. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött szerződést az 

időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel, azokkal összhangban 

módosítják. 

24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény megbízásra vonatkozó szabályai, illetve a mindenkor hatályos 

egészségügyi jogszabályok az irányadóak. 

25. Megbízott vállalja, hogy az 1-9. számú mellékletek dokumentumainak másolatát 2021 

május 31. napjáig, de legkésőbb a dokumentumok általa történő kézhezvételtől 

számított 5 napon belül Megbízó részére átadja, mely dokumentumok ettől a naptól jelen 

szerződés mellékletét fogják képezni. 

MELLÉKLETEK: 

1. A háziorvos adatai és nyilatkozata 

2. A háziorvosi körzet földrajzi területe (utca-jegyzék) 

3. Rendelési idő a telephelyen 

4. A rendelő épületét önállóan használó, illetve azt közösen használó Megbízottak 

működtetői megállapodása 

5. Rendelői ingó és ingatlan leltár és jegyzőkönyv 

6. Megbízott cégbírósági bejegyzése 

7. Megbízott működési engedélye (melynek feltétele a felelősségbiztosítás!) 

8. Alapszerződés és mellékszerződés a Finanszírozóval (utólag csatolandó) 

9. Megállapodás ingó és ingatlan vagyontárgyak átadásáról és működtetésről 

Amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 25. pontjában meghatározott határidőre nem teljesíti 

a fenti dokumentumok átadását, akkor a Megbízó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal 

felmondani. 

Jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyezó eredeti példányban 4 oldalon készült, 

amelyeket a Felek elolvasás, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezót jóváhagyólag aláírtak. 

Budapest, 2021  hó napján 
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ZÁRADÉK 

Alulírott Dr. Makó Katalin, mint a fenti feladat-ellátási szerződés alapján a szolgáltatás 

ellátásáért személyesen felelős személy kijelentem, hogy a feladat-ellátási szerződés és annak 

mellékletei tartalmát teljes terjedelmében megismertem, az engem terhelő kötelezettségeket 

tudomásul vettem, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

Budapest, 2021.  hó . napján 

 



 

Dr. Makó Katalin az 

ellátásért személyesen felelős 



 

felnőtt háziorvos 


