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FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

Háziorvosi tevékenységre 

1. számú módosítással egységes szerkezetben 
 

mely létrejött egyrészről Eplény Községi Önkormányzat (8413 Eplény, Veszprémi utca 64., képviseli: 

Fiskál János polgármester), mint az eplényi telephelyű rendelő tulajdonosa, (továbbiakban: 

Önkormányzat),  

 

másrészről  TWO-DOC Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: dr. Kovács Hajnalka  

háziorvos,  székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 9., Cg.: 19-06-503338/36) mint a felnőtt és gyermek 

(vegyes)  háziorvosi ellátás működtetője (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató) között, az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § rendelkezéseinek megfelelően, az alulírott 

helyen és időben, az alábbi feltételekkel:  

 

1.  Szerződés tárgya  
 

1.1.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a kötelező feladatát képező 

egészségügyi alapellátás körébe tartozó felnőtt és gyermek háziorvosi szolgáltatást (alapellátást) 

a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltató útján biztosítja.  

1.2.  A praxisjoggal érintett körzet: Olaszfalu és Eplény községek teljes közigazgatási területei. 

1.3.  A személyes ellátásra kötelezett orvos neve: dr. Kovács Hajnalka háziorvos 

1.4.  A szolgáltatás helyei:  
  Telephely (1): 8414 Olaszfalu, Major utca 2.  

  Telephely (2): 8413 Eplény, Veszprémi utca 62.  

1.5.  Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltató, illetve képviselője a többszörösen módosított 

217/1997. (XII.01.) Korm. rendelet alapján közvetlenül kötött finanszírozási szerződést az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.   

 

2.  Egészségügyi Szolgáltató feladatai, kötelezettségei  
 

2.1.  Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységét a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervétől kapott engedély és orvosi felelősségbiztosítás mellett gyakorolhatja.  

2.2.   Az Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott háziorvosi 

szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel történő végzését vállalja. Ennek keretében 

működési területen a háziorvosi feladatok folyamatos ellátásáról az érvényes jogszabályi 

előírásoknak és szakmai szabályoknak megfelelően gondoskodik.   

2.3.  Szerződő felek rögzítik, hogy a működtetési jog jogosultja a működtetési jog alapján nyújtott 

önálló orvosi tevékenységét – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve 

– csak személyesen folytathatja.  

2.4.   Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szolgáltatásban 

résztvevő szakdolgozó alkalmazásáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően –saját 

költségén gondoskodik.    

2.5.  A Szolgáltatást végző a szolgáltatást teljesítő orvos távollétének idejére megfelelő 

helyettesítésről a saját költségére köteles gondoskodni a működési engedélyben foglaltak 

szerint. A helyettesítés helyét a Szolgáltatást végző a helyettesítővel egyezteti. A helyettesítésről 

a helyettesítő személy megjelölésével – írásban (levélben vagy e-mailen) tájékoztatja az 

Önkormányzatot. 

2.6.  A veszprémi járásban központi ügyelet van, a megbízott Egészségügyi Szolgáltató –külön 

szerződésben foglalt feltételek alapján – részt vesz az önkormányzat területén működő 

Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény által szervezett és 

működtetett központi ügyeleti szolgálatban. Az ügyeleti ellátás részletes szabályait az ügyelet 

működtetőjével kötött megbízási szerződés tartalmazza.  
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2.7.  Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a háziorvosi szolgálatok számára előírt 

nyilvántartásokat köteles vezetni. 

2.8.  Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató tartozása és egyéb kötelezettség vállalása 60 napon 

belül nem kerül kiegyenlítésre, erről az Önkormányzatot haladéktalanul köteles értesíteni. 

2.9.  Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik a veszélyes hulladék elszállíttatásáról és viseli annak 

költségeit. 

2.10.1  Az orvosi rendelő üzemeltetési költségeit az önkormányzat viseli, az Egészségügyi 

Szolgáltató vállalja, hogy legalább ennek a mértékéig, ellentételezésként – a lakosság 

jobb ellátásnak biztosítása érdekében, – a szolgáltatás színvonalát javítja, az orvosi 

rendelőt fejleszti. 

2.11. Az Egészségügyi Szolgáltató felelős a rendelő közegészségügyi és járványügyi szempontból 

történő tisztántartásáért, a törölközők, a lepedők, a függönyök, a köpenyek és egyéb textíliák 

mosatásáért és a szükséges fertőtlenítésükért. 

2.12. Az Egészségügyi Szolgáltató kötelessége az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, 

jogszabályban előírt eszközök biztosítása és beszerzése. 

 

3.  Önkormányzat kötelezettségei 

 

3.1.  Az Önkormányzat a közfeladat ellátáshoz biztosítja az Eplény, Veszprémi utca 62. szám alatt 

lévő orvosi rendelőt, a várót és a kiszolgáló helyiségeket. 

 

3.2.  Az Önkormányzat a rendelő használatát a közfeladat ellátásához térítésmentesen biztosítja.  

3.3.  Önkormányzat kötelessége az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, jogszabályban 

előírt, az épületre, épületgépészetre vonatkozó feltételek biztosítása. 

3.4.  A rendeltetésszerű használat mellett, a rendelő felújítási és karbantartási költsége az 

Önkormányzatot terheli.  

 

4.2  A rendelés idő meghatározása 

 
Olaszfalu 
Hétfő:  Orvosi rendelés:   7.30 - 10.00 

 

Kedd:  Orvosi rendelés:    9.00 - 12.00 

           Prevenciós rendelés:  12.00 - 13.00 

 

Szerda:  Orvosi rendelés:    8.00 -10.00  

             Csecsemő és kisgyermek tanácsadás 10.00 - 12.00 

             Prevenciós rendelés, terhes gondozás  12.00 - 13.00 

             Iskolaorvosi rendelés 13.00 - 14.00 (eseti, nem minden héten, a heti 20 óra 

rendelési időbe nem számít bele, de engedélyköteles) 

 

Csütörtök: Orvosi rendelés   16.15 - 17.15 

              Prevenciós rendelés   17.15 - 18.15  

 

Péntek: Orvosi  Rendelés   11.00 - 12.30 

 

                                                 
1 A 2.10. pontot módosította az EPL/    /2021. számú feladatellátási szerződés 1. számú módosítása. Hatályos 2021. 

június 1-től 
2 A 4. pontot módosította az EPL/    /2021. számú feladatellátási szerződés 1. számú módosítása. Hatályos 2021. 

június 1-től 
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Eplény  
Hétfő:          Orvosi  Rendelés:  13.00 - 15.00 

 

Csütörtök:   Csecsemőtanács adás  13.00 - 14-00 

                   Orvosi  Rendelés    14.00 - 15.00 

                   Prevenciós  Rendelés   15.00 - 16.00 
 

 A rendelési időt – a rendelő bejáratán elhelyezett táblán kívül – az Önkormányzat a helyben 

szokásos módon is közzé teszi.  

 A jelen szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak, az Önkormányzatok előzetes 

jóváhagyásával a működési engedély módosítása mellett lehet. 

 

5.  Egyéb rendelkezések 
 

5.1.  Az Egészségügyi Szolgáltató a praxis működésének finanszírozását az Egészségbiztosítási 

Pénztár, külön okiratban foglalt szerződés alapján, biztosítja. 

5.2.   Szerződő felek rögzítik, hogy az irányadó jogszabályokban megjelölt, térítéshez kötött 

egészségügyi szolgáltatásokból befolyó összeg teljes egészében az Egészségügyi Szolgáltatót 

illeti.  

5.3.  Az Egészségügyi Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott helyiségeket, berendezéseket és 

felszereléseket kizárólag egészségügyi szolgáltatás céljára, rendeltetésszerűen jogosult 

használni, ezek műszaki állapotát köteles megőrizni.  

5.4.  Az átadott ingatlan és vagyontárgy használati jogát a Szolgáltatást végző másra nem ruházhatja 

át, kivéve a helyettesítés időtartamát. 

5.5 Felek megállapodnak, hogy a rendelő felszereltségének fejlesztése, a magasabb színvonalú 

feladatellátás érdekében, folyamatosan együttműködnek. Azonban a megállapodása esetleges 

felmondása, megszűnése esetén felek kötelesek átadás-átvételi eljárást lefolytatni és egymással 

elszámolni. 

5.6.  Praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát az azt elidegenítő orvos (Egészségügyi 

Szolgáltató) köteles bejelenteni az önkormányzatoknak. Az Önkormányzat kötelezettséget 

vállal arra, ha az Egészségügyi Szolgáltató által kiválasztott jelölt mindenben megfelel, a 

szakmai és a jogszabályi normáknak, akkor feladatellátási szerződést köt vele. 

 

6.  Kártérítési, kártalanítási kötelezettség  

 

6.1.  Egészségügyi Szolgáltató a használatba adott rendelőhelyiségekben és a hozzátartozó egyéb 

helyiségekben bármilyen jellegű beruházást, átalakítási, felújítási és a rendes gazdálkodás körét 

meghaladó munkát kizárólag az Önkormányzatok előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az 

Önkormányzat engedélye nélkül végrehajtott beruházási, átalakítási, felújítási munkálatok 

esetében az Egészségügyi Szolgáltató köteles az eredeti állapot helyreállítására, a felmerülő 

károk megtérítésére. Az átadott eszközök, felszerelések vonatkozásában állagmegóvási 

kötelezettsége van. 

6.2.  A háziorvosi körzethez tartozó terület Önkormányzatok általi egyoldalú módosítása miatt 

bekövetkezett, az Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén, az Önkormányzatok kártalanítási 

kötelezettséggel tartoznak, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi 

körzet OEP által finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 

 

6.3.  A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi Szolgáltató által harmadik személynek okozott 

kárért a szolgáltatást végző saját jogán köteles helytállni, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos 

felelősségét kizárja. 
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7.  A szerződés időtartama, felmondása 

 

7.1.   Felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik, melyet közös megegyezéssel bármikor 

módosíthatnak. Jelen megállapodást a felek 5 évig rendes felmondással nem szüntetik meg.  

 

7.2.   Az önkormányzatok feladatellátási szerződést indokolással felmondhatja ha: 

 a) a háziorvos a feladatellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat; 

 b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 

elveszti.  

 

7.3. A felmondási idő hat hónap. 

 

7.4. A felmondási idő alatt a Szolgáltatást végző köteles a szerződésben vállalt háziorvosi és házi 

gyermekorvosi alapellátást folyamatosan teljesíteni.      

7.5. Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg az Egészségügyi Szolgáltatót, amennyiben 

felszólítása ellenére az Önkormányzat a jelen szerződésben vállalt kötelezettségének nem tesz 

eleget. 

7.6. A szerződés megszűnik: 

  a) a megbízást személyesen teljesítő orvos halálával, 

  b) a működtetési jog értékesítésével. 

 

8.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó, esetleges vitás 

kérdéseket egymás között, elsősorban az itt meghatározottak alapján, egyezetés útján kísérlik 

meg rendezni.  

        Amennyiben a keletkezett vitás kérdéseket egyeztetés útján rendezni nem tudják, úgy 

hatáskörtől függően a Veszprémi Városi Bíróság és a Veszprémi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét kötik ki.  

 

9.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az önálló orvosi tevékenységre, annak 

finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint a 

Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

10.  Az olaszfalui telephelyre vonatkozó feltételeket külön megállapodás tartalmazza. 

 

11.  Jelen feladatellátási szerződés 2013. január 1-jétől lép hatályba.  

 

12.  A szerződést, aláíró felek elolvasás és egységes értelmezés után – mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt – jóváhagyólag aláírták.  

 

 

Eplény, 2021. május ... 

                                                                                                                     

  

 

 

TWO-DOC Egészségügyi Szolgáltató Betéti 

Társaság 

Eplény Községi Önkormányzat 

képv.: dr. Kovács Hajnalka háziorvos képv.: Fiskál János polgármester 

 

 

 

(P.H.) (P.H.) 
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Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

 

1./ ……………………………………..…név) …………………………………..(aláírás) 

 

…………………………………………………………………………………….(lakcím) 

 

 

2./ ……………………………………..…név) ……………………….…………..(aláírás) 

 

…………………………………………………………………………………….(lakcím) 
 


