
Megállapodás 

Felnőtt- és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi alapellátásáról, iskola- és 

ifjúságorvosi ellátás helyettesítésének ellátására 

amely létrejött egyrészről 

Segesd Község Önkormányzata (székhely: 7562 Segesd, Szabadság tér 1., képviselő: Péntek 

László polgármester), mint önkormányzat (továbbiakban: Megbízó) 

másrészről 

RuVör-Trend Medical Kft. (székhely: 7400., Kaposvár, Szántó u. 5. képviseli: Dr. Rus János 

és Vörhendi Péter ügyvezetők) mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 

 (együttes említésük esetén Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. Jelen megállapodás tárgya az önálló orvosi tevékenységéről szóló 2000. évi II. törvény 

szerinti, területi ellátási kötelezettséggel működő, vegyes háziorvosi praxis 

feladatainak, valamint az iskola- és ifjúságorvoslási feladatok ellátása. 

 

2. Az önkormányzat képviselője a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladati körében az 

egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében jelen megállapodást a RuVör-Trend 

Medical Kft. személyes közreműködője Dr. Józan Attila háziorvos személyes 

közreműködésével köti meg az Segesd Község közigazgatási területére kiterjedő 

háziorvosi körzethez tartozó kötelező egészségügyi alapellátási feladatok elvégzésére. 

 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA, A SZEMÉLYES ELLÁTÁST NYÚJTÓ ORVOS 

 

 

3. Jelen megállapodás szerint Segesd Község Önkormányzati rendeletében szereplő 

vegyes háziorvosi körzet háziorvosi alapellátás feladatait a RuVör-Trend Medical Kft. 

személyes közreműködője Dr. Józan Attila személyes ellátásra kötelezett háziorvos 

látja el, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 

(II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerint háziorvosi ellátás gyakorlására jogosult. Dr. 

Józan Attila (szül.: Nagykanizsa, 1960. november 8. anyja neve: Müller Rozália, 

működési nyilvántartási szám: 44544.). Személyes ellátásra kötelezett orvos ezúton 

önkéntesen és kifejezetten személyes adatai kezeléséhez – e megállapodás teljesítése 

érdekében és ahhoz szükséges mértékben – hozzájárul.  

 

4. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a feladatellátó az ellátást, a mindenkor 

hatályos jogszabályokban - a megállapodás megkötésekor, a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben - foglaltak 

szerint látja el. 

 

5. Szerződő felek a jelen megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a tevékenység 

ellátásához szükséges engedélyekkel, képzettségekkel rendelkeznek. 
 



6. A RuVör-Trend Kft, személyes közreműködője Dr. Józan Attila jelen megállapodás 

alapján vállalja, hogy ellátja a Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola és a Segesdi 

Tündérkert Óvoda intézményekben járó elhelyezettek és tanulók iskola- egészségügyi 

ellátását, szűrését. 

 

7. A RuVör-Trend Kft személyes közreműködője Dr. Józan Attila kötelezettséget vállal 

valamennyi, az ellátási területén működő védőnői szolgálattal szorosan együttműködni. 

 

8. A RuVör-Trend Kft személyes közreműködője Dr. Józan Attila kötelezettséget vállal 

arra, hogy Segesd vegyes háziorvosi körzethez tartozó ellátottak részére a mindenkor 

érvényes jogszabályok szerint, a szakma szabályainak megfelelő orvosi ellátást nyújt. 

 

9. A RuVör-Trend Kft személyes közreműködője Dr. Józan Attila kötelezettséget vállal 

arra, hogy az önkormányzat hivatalos képviselőjével, a képviselő-testülettel, a Somogy 

Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályával 

együttműködik. 

 

10. A RuVör-Trend Kft személyes közreműködője Dr. Józan Attila kötelezettséget vállal 

arra, hogy a háziorvosi szolgálat számára előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és a 

meghatározott szakmai adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, továbbá feladata 

ellátásának ellenőrzését az arra jogosult szervek és a megbízó részére lehetővé teszi. 

 

11. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen megállapodást egymással 2020. 

szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig kötik, melyet közös megegyezéssel 

a szerződő Felek hosszabbíthatnak.  

 
RENDELÉSI IDŐ, A SZEMÉLYES ELLÁTÁST NYÚJTÓ HELYETTESÍTÉSE, A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

 

 

12. A szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a feladatellátó a háziorvosi alapellátás 

keretében a rendelést a háziorvosi körzetben az alábbiak szerint biztosítja: 

 

Rendelési idő háziorvosi körzet 

Hétfő              15.00-17.00  

Kedd              15.30-17.00 tanácsadás:                      15.00-15.30 

Csütörtök       15.00-17.00 iskola- eü. ellátás:          14.30-15.00 

Péntek            15.00-17.00  
 

Rendelkezésre állási idő hétfőtől péntekig: 07:00-15:00 

     

13. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a személyes ellátást nyújtó orvos 

akadályoztatása, szabadsága, illetve egyéb távolléte idejére – az ezt szabályozó 

rendeletnek megfelelően – a feladatellátó, saját költségén köteles a személyes ellátást 

nyújtó orvos helyettesítéséről gondoskodni a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és 

hatósági engedélyben foglaltak szerint. 

 

14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a rendelés helye a következő orvosi 

rendelőkben zajlik, amely a megbízó önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi: 

 

7562 Segesd, Teleki u. 2. 

 



AZ ÜGYELETRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

15. A feladatellátó, illetve a személyes ellátást nyújtó orvos az ügyeleti ellátásban való 

részvételre e megállapodás alapján nem kötelezett.  

 
A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS 

 

 

16. A Megbízó vállalja az 1997. évi LXXXIII. tv. 35. § (2) bekezdésében foglalt 

kötelezettség teljesítése érdekében az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges 

jogszabályban előírt eszközök beszerzését. Ezen eszközök meghibásodása esetén a 

javítást a megbízó vállalja.  

 

Segesd Község Önkormányzat, mint megbízó a háziorvosi tevékenység ellátása 

érdekében szükséges tárgyi minimumfeltételeket (orvosi eszközöket, berendezéseket) 

biztosítja és külön leltár szerinti jegyzék alapján megbízott térítésmentes használatába 

átadja.  

 
17. A Megbízó vállalja az alábbi költségeket: üzemeltetési költségek (víz, gáz, áram), az 

internet szolgáltatás költségei, telefonköltség, rendelőben használatos számítógép 

javításának, pótlásának költsége, takarítás költségei, orvosi eszközök – 

minimumfeltételek beszerzésének, javításának, pótlásának költségei, rendelőben és 

váróban használatos bútorok beszerzésének, javításának, pótlásának költségei, 

veszélyes hulladék elszállításának költségei, az egészségügyi textília mosatásának, 

pótlásának költségei, rendelői postaköltségek. 

 

18. A Feladatellátó vállalja az alábbi költségeket: rendeléshez szükséges fogyóeszközök, 

egyszer használatos eszközök, irodaszerek beszerzésének, pótlásának költsége, 

rendelőben használatos gyógyszerköltségek, orvosi számítógépes program havi díjának 

költségei, a rendelés és betegellátás során keletkező utazási költségek megfizetése az 

orvos részére, valamint az orvos bérköltsége. 

 

19. Felek rögzítik, hogy a Megbízott teljes körűen felel az egészségügyi és a 

személyazonosító adatok hatályos jogszabályokban foglaltak szerinti nyilvántartásáért, 

kezeléséért, őrzéséért. 

 

20. A Megbízó joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához forduljon, illetve etikai ügyben 

az illetékes orvosi kamara állásfoglalását kérje. 

 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ FINANSZÍROZÁSA 

 

 

21. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó a mindenkor hatályos jogszabályok, jelenleg 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásnak 

részletes szabályairól szóló 43/1999 (III. 3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött külön megállapodás alapján 

díjazásra jogosult – a továbbiakban: finanszírozás -, az egészségügyi szolgáltatás, így 

különösen a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munka, gondozási feladatok, 

megelőzési és szűrési tevékenysége ellenértékeként.  

 

 



22. Megbízó kijelenti, hogy az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozás 

teljes összege a Megbízottat illeti meg. A megbízó a feladat ellátásért külön 100.000 

Ft/hónap, azaz Egyszázezer Forint/hónap megbízási díja fizet. A háziorvosi alapellátási 

feladatként díjazás ellenében végzendő, illetve végezhető tevékenységekből eredő 

pénzbevételek – ideértve a 87/2004. (X.4.) ESZCSM rendelet szerinti eseteket is - a 

megbízottat illetik meg, melynek összegét külön Korm. rendelet – 284/1997. (XII.23.) 

Korm.r. - állapít meg, illetve a Kormányrendeletben meghatározottak szerint a 

megbízott azokat szabadárasan állapíthat meg. A díjakról – és valamennyi egyéb, 

jogszabály által előírt esetben- a megbízott a váróhelyiségben kifüggesztett információs 

anyagokon tájékoztatja a betegeket.  
 

23. Megbízó kijelenti, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozás 

teljes összege a Megbízottat illeti meg, aki ezen finanszírozás összegéből biztosítja az 

orvos bérköltségét és a körzeti ápoló bérköltségét és a rendelőben keletkező fogyó 

eszközök költségeit. 
 

24. A finanszírozási összeg forrása Segesd Község Önkormányzatának, mint Megbízónak 

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), az Segesd vegyes háziorvosi praxis 

ellátására kötött finanszírozási megállapodás alapján keletkező bevétele, aminek teljes 

összegét tárgyhónap 5-ig átutal a Megbízott MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-

13053604-00014902 számú számlájára, számla ellenében. 

 

 
EGYEBEK 

 
 

25. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a háziorvosra – Dr. Józan Attila– a körzeti 

ápolóra tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiztosítást a Megbízó köteles megkötni, 

és azt működése során fenntartani.  

 

26. Megbízó köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó 

információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni. 

 

27. A háziorvosi alapellátás minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A 

háziorvosi alapellátás szakmai felügyeletét a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya látja el.  
 

 

28. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben a jelen megállapodás, vagy a 

működéshez szükséges engedélyek módosítása szükségessé válik, úgy a megállapodás, 

vagy az engedélyek módosításának jövőbeni költségeit az viseli, akinek az 

érdekkörében a módosítás szükségessége felmerül.  

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 

 

29. A Szerződő felek jelen megállapodást érintő bármilyen kérdésben, illetve rendkívüli 

körülmény felmerülése esetén kötelesek kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség, 

tisztesség polgári jogi alapelvi követelményinek megfelelően eljárni. A felek kijelentik, 

hogy a szerződéskötéshez szükséges minden lényeges adatot, információt tisztáztak, 

megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, 

körülményről, melynek ismeretében jelen megállapodást egyáltalán nem, vagy másként 

kötötték volna meg.  



Felek tisztában vannak e megbízás polgári jogi természetével a rá vonatkozó 

szabályokkal. Felek szóbeli vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás 

lehetőségét kizárják. az csak írásban módosítható.   

A szerződő felek e megállapodás felróható megszegésével adódó kárért az általános 

polgári jogi kártérítési szabályok szerint kötelesek egymással szemben helytállni. 

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy e megállapodás módosításkor a Magyar Orvosi 

Kamara területileg illetékes szervének véleményezési joga van a 2006. évi XCVII. tv. 

2. §. dd) alpontja alapján.  

 

30. A szerződő felek jelen megállapodást - amely 6 példányban készült, amely egymással 

mindenben egyező, 5 oldalon 33. pontból áll - annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, magukra nézve kötelezőnek leismerése után, inden kényszertől 

és befolyástól mentesen, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag 

aláírták és szignálták minden oldalát, további tisztázást igénylő kérdésük a másik féllel 

szemben nincs.  

 

31. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés 2020. szeptember 01-én lép hatályba. 

 

32. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Egészségügyi és 

Társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen megállapodásból eredő 

jogvitájukat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a jogvita 

peren kívül rendezésére nincs lehetőség, vagy a tárgyalások eredményre nem vezetnek, 

úgy a szerződő felek a jogvita elbírálására értékhatártól függően a Kaposvári 

Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 

 

33. Jelen megállapodást Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

104/2020. (IX. 7.) önkormányzati határozatával fogadta el. 

 

Jelen megállapodást szerződő felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kaposvár, 2020. augusztus 12. 

 

 

Péntek László Vörhendi Péter 

polgármester ügyvezető 

Segesd Község Önkormányzata      RuVör-Trend Medical Kft. 
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