
 1 

MEGÁLLAPODÁS 
 

EGÉSZSÉGÜGYI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI FELADATOK 
ÁTADÁSÁRÓL 

 
mely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, 
Városház u. 9-11., törzskönyvi nyilvántartási szám: 735638, Képviseli Tarlós István 
főpolgármester) a továbbiakban, mint Átadó 
és  
Budapest Főváros Önkormányzata Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 
(1041 Budapest, Nyár u. 103., adószáma: 15493091-2-41, képviseli: Dr. Bocskai 
Tamás főigazgató) az átadó részéről érintett egészségügyi szolgáltató, továbbiakban: 
Kórház, a  
másrészről 
 
a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 
14., törzskönyvi nyilvántartási szám: 735672, Képviseli: Wintermantel Zsolt 
polgármester), mint az önkormányzati feladat ellátási kötelezettség új címzettje, a 
továbbiakban Átvevő  
és az 
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszám: 01·09 967344, székhely: 
1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68., adószám: 23476905-2-41, képviseli: Dr. 
Varga József Csaba ügyvezető), az átvevő részéről érintett egészségügyi szolgáltató, a 
továbbiakban: Társaság 
 
továbbiakban együttesen Szerződő Felek 
 
között alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 
 

PREAMBULUM 
 
Budapest Fővárosi Önkormányzata 1375/2011.(05.25.) számú 2011. május 25.-i 
határozata értelmében Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Képviselő-testülete 
33/2011.(II.08) Önkormányzat Határozata alapján előterjesztett kérelmére Budapest 
Főváros Önkormányzata a 23/1992. (VII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 2. § alapján a felnőtt 
és gyermek járóbeteg-szakellátási, fogászati szakellátási és gondozói feladatokat – az 
1. számú melléklet szerinti kapacitással –, valamint feladatellátáshoz szükséges 
vagyont – így a kizárólagos tulajdonában álló egészségügyi célvagyon körébe sorolt, 
Budapest IV. ker., Görgey Artúr u. 30. sz. alatti ingatlant (hrsz. 73070), valamint a 
szükséges tárgyi eszközöket ingyenesen a kerületnek 2011. október 1. (továbbiakban: 
határnap) fordulónappal átadja. 
 
A közfeladatot a határnapot megelőzően a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor 
Kórház és Rendelőintézet (továbbiakban: Kórház)  alapfeladatai körében látja el. 
 
Az Átvevő, az átvételre kerülő - felnőtt és gyermek járóbeteg-szakellátási, fogászati 
szakellátási és gondozói - feladatokat kötelezően ellátandó önkormányzati feladatként 
saját fenntartásában az általa ezen célra alapított Újpesti Egészségügyi Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Társaság) útján látja el. 
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1. Felek a 1375/2011.(05.25.) számú Főv. Kgy. határozat és Újpest Képviselő-

testülete 33/2011.(II.08) Ök. határozat alapján megállapodnak abban, hogy 
Átadó átadja, Átvevő átveszi a járóbeteg szakellátással kapcsolatos 
közszolgáltatási kötelezettséget. Ennek megfelelően a jelen megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képező jegyzékben (1. számú melléklet) megjelölt 
járóbeteg szakellátási kapacitások vonatkozásában az egészségügyi 
közszolgáltatásért felelős szerv 2011. október 1. napjával visszavonhatatlanul az 
Átvevő lesz.  
 

2. Átvevő területi ellátási kötelezettsége a jelen megállapodással megszerzett 
járóbeteg szakellátás vonatkozásában  – „az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről” szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/A. § (7) bekezdése alapján- 
változatlan marad. Az ellátási területet - szakmai bontásban – tételesen a jelen 
megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. 

 
3. Szakmai garanciák 

 
Átvevő kijelenti, hogy a Preambulumban megjelölt szakfeladatokat egyéb 
önkormányzati feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül képes ellátni. 
 
Átvevő vállalja, hogy az átvett feladat-ellátási kötelezettséget „önként vállalt 
feladatként” kezeli, és vállalja, hogy a feladat-ellátási kötelezettség 
címzettjeként az átvételt követően gondoskodik a járóbeteg szakellátás 
folyamatos és zökkenőmentes működtetéséről.  
 
Átvevő felelősséggel tartozik a feladat szakmai tartalma és minősége és 
tekintetében is, ennek megfelelően fenntartóként rendszeresen nyomon követi 
szolgáltatások minőségét mérő mutatók alakulását (ennek körében különösen a 
tízezer lakosra jutó szakmai mutatókat; járóbeteg szakellátás kapacitás 
kihasználtságát; szakmánként az egyes beavatkozásokra jutó percátlagokat; 
valamint a várólisták időbeli hosszának alakulását), és az arra feljogosított 
szervnél szükség szerint kezdeményezi a szakmastruktúra, az ellátási terület, 
illetve a kapacitások módosítását.  
 
Szerződő Felek kijelentik, hogy a szakmai előkészítés során meggyőződtek 
arról, hogy az 1. számú melléklet szerint átadás-átvételre kerülő 2170 
szakorvosi és 710 nem szakorvosi óra kapacitás birtokában a Társaság képes az 
ellátási területhez tartozó lakosságot megfelelően kiszolgálni, emellett a 
szakambulanciák hatékony működéséhez is elegendő a Kórháznál maradó 
járóbeteg szakellátási óraszám. Szerződő Felek az ellátás biztonságának 
fenntartása érdekében vállalják, hogy a járóbeteg szakellátási kapacitások 
működését 2011. december 31.-ig közösen áttekintik, és a szükséges 
korrekciókat az átadás átvételben érintett kapacitások legfeljebb 5%-áig terjedő 
mértékben – külön megállapodás keretében - elvégzik. 
 
Az Átvevő Társaság nyilatkozik, az ellátás minőségének és színvonalának 
biztosítása céljából minőségügyi rendszert üzemeltet és minőségi indikátorokat 
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képez, az ellátás minőségét és a szolgáltatási struktúra megfelelőségét maga is 
rendszeresen ellenőrzi. 
 
Átvevő, illetve a Társaság köteles a feladatellátásra vonatkozó mindenkori 
jogszabályokat, szabványokat, hatósági, szakhatósági és műszaki előírásokat 
betartani. 
 

4. Jogutódlással kapcsolatos általános kérdések: 
a) Felek megállapítják, hogy az Átadó és az Átvevő részéről feladatot ellátó 

szolgáltatók – a Kórház (költségvetési szerv) és a Társaság (gazdasági 
társaság) - között közvetlen jogutódlás nem áll fenn. 

b) Felek megállapítják, hogy jelen szerződéses konstrukcióban a vagyoni 
biztosíték kérdése nem releváns, mivel a feladat-ellátási kötelezettség 
vonatkozásában az Átvevő Önkormányzat felelőssége kizárólagos és teljes 
körű. 

c) Átvevő nyilatkozik, hogy az általa alapított egészségügyi szolgáltató 
(Társaság) vonatkozásában gondoskodik annak előírásáról, hogy a 
későbbiekben az egészségügyi szolgáltatónak az E. Alapból származó 
bevételét terhelő, annak mértékét meghaladó kötelezettségvállalása csak 
abban az esetben érvényes, ha ahhoz az Átvevő - egészségügyi 
közszolgáltatásért felelős szervként - előzetesen hozzájárul. 

d) Átadó vállalja, hogy gondoskodik a feladatot átadó Kórház Alapító Okirata 
és egyéb működési alapdokumentumai (különösen a szervezeti és működési 
szabályzat; működési engedély; finanszírozási szerződés) tekintetében a 
jelen szerződés alapján szükséges mértékű módosítások (törlések) 
elvégzéséről, 

e) Átvevő vállalja, hogy a feladatellátás folyamatossága érdekében 
gondoskodik az új szolgáltató (Társaság) számára: 

 a működési engedély megszerzéséről, illetve a finanszírozási 
szerződés megkötéséről, valamint 

 a feladatellátáshoz szükséges – jelen szerződés 5. pontjában körülírt -
ingatlan és a tárgyi eszközök ingyenes használatba adásáról, továbbá 

 a működés megkezdéséhez, illetve jogszerű feladatellátás 
fenntartásához szükséges tőke és likviditás biztosításáról. 

 
5. A tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos kérdések: 

 
A feladat-ellátási kötelezettség átadásával egyidejűleg Átadó a feladatellátáshoz 
általa használt vagyont Átvevő rendelkezésére bocsátja, Átvevő pedig azt 
átveszi, az alábbiak szerint:  
 
a) Átadó a kizárólagos tulajdonában álló - egészségügyi célvagyon körébe 

sorolt - Budapest IV. ker., Görgey Artúr u. 30. sz. alatti ingatlant (hrsz. 
73070), ingyenesen az Átvevő tulajdonába átadja azzal, hogy az ügyletről 
jelen megállapodással egyidejűleg ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre 
alkalmas külön okirat készül,  

b) Átadó a Kórház által a járóbeteg szakellátáshoz használt tárgyi feltételeket - 
beleértve az eszközöket, gépeket, berendezéseket, immateriális javakat, 
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gépjárműveket, anyagokat, készleteket- teljes körűen Átvevő rendelkezésére 
bocsátja az alábbi feltételekkel: 
o Átadó kizárólagos tulajdonában álló tárgyi eszközöket és immateriális 

javakat 2011.október 1. fordulónappal tételes leltár alapján készülő 
átadás-átvételi jegyzőkönyvvel díjmentesen az Átvevő tulajdonába adja, 

o a feladatot átadó Kórház az általa egyéb jogcímen használt eszközök 
használatának a Társaság számára való átengedéséhez szükség szerint 
egyedileg hozzájárul,  

o a működőképesség folyamatosságának biztosítása érdekében az átadó 
Kórház a leltárában szereplő, a járóbeteg szakellátási feladat céljára 
beszerzett, de a határnapig fel nem használt anyagokat, készéleteket 
számla ellenében, beszerzési értéken az Átvevő által alapított új 
szolgáltató (Társaság) számára értékesíti, 

c) Átvevő tudomásul veszi, hogy a működési engedély megszerzéséhez, 
fenntartásához esetlegesen szükségessé váló egyéb tárgyi feltételek 
biztosításával kapcsolatosan a határnapot követően Átadót semmiféle 
kötelezettség nem terhelheti. 

 
6. Munkavállalókkal kapcsolatos kérdések: 

A Társaság nyilatkozik, hogy a Kórháznál az átadás-átvétel tárgyát képező 
járóbeteg szakellátási feladathoz kapcsolódóan közalkalmazotti jogviszony 
keretében foglalkoztatott munkavállalók tekintetében - a Kjt. 25/A-25/B.§-a 
alkalmazásával – ajánlatot tesz a továbbfoglalkoztatásra. A Társaság vállalja, 
hogy a fordulónapon elfogadó nyilatkozatot tevő munkavállalókat a Kjt. 25/ A-
C §-ban foglaltaknak megfelelően továbbfoglalkoztatja.  
 
Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy a jelen Megállapodás aláírását megelőzően 
a törvény által előírt tájékoztatási, egyeztetési kötelezettségeiknek eleget tettek.  
 
A Táraság vállalja, hogy a továbbfoglalkoztatást nyilatkozatban vállaló 
dolgozókkal a munkaszerződéseket, valamint a vállalkozó orvosokkal és 
szakdolgozókkal a munkavégzésre irányuló szerződéseket megköti, ezzel a 
Társaság a 60/2003. (X.20) ESzCsM rendeletben meghatározott 
minimumfeltételeknek a továbbiakban is megfelel. 

 
7. Egészségügyi dokumentációval, adatkezeléssel kapcsolatos kérdések: 

Felek nyilatkoznak, hogy az egészségügyi szolgáltatások teljesítése során 
keletkezett és a folyamatos szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi 
dokumentációk és valamennyi adat átadás-átvételét az adatvédelemre vonatkozó 
szabályok figyelembe vételével egymással kölcsönösen együttműködve 
lebonyolítják az alábbiak szerint: 

 átadó Kórház vállalja, hogy a járóbeteg szakellátással kapcsolatosan 
átadandó egészségügyi és egyéb dokumentációról, és a dokumentumok 
tárolási helyéről-, és formájáról (elektronikus, nyomtatott, képi) 
összefoglaló jegyzéket készít, 

 átvevő Társaság nyilatkozik, hogy az átvételre kerülő dokumentumok 
őrzéséről és kezeléséről az adatvédelemre vonatkozó mindenkori 
szabályok szerint gondoskodik. 
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8. Finanszírozási kérdések: 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
(továbbiakban Kormányrendelet) 27/A. § (1) bekezdés h) pontja értelmében az 
Átadó - a Kórház finanszírozási szerződésében lekötött - az átadott feladathoz 
tartozó teljesítmény volument átadja az Átvevő Társaság részére.  

 
A Kormányrendelet 6/C. § (2) bekezdése alapján, a Kórház Rendelőintézetének 
finanszírozási jogosultságait a jelen feladat-átadási megállapodás aláírásával a 
Társaság szerzi meg, így a Kormányrendelet 6/C. § (1) bekezdésben foglaltak 
alapján a Kórház Rendelőintézete által jelentett és elszámolható teljesítmények 
után járó díjat az OEP a jogutód egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó szabályok 
szerint a Társaság részére utalványozza a határnapot követő kifizetések 
vonatkozásában.  
 
 

 
9. Egyéb rendelkezések 
 
A jelen Megállapodás 2011. október 1. napján lép hatályba. 

 
Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos vitáikat békésen, egyeztetés útján 
kívánják rendezni. Jogvita esetére a szerződő felek értékhatártól függően kikötik és 
alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság 
kizárólagos illetékességének, amennyiben azt az akkor hatályos jogszabályi 
rendelkezések nem zárják ki. 
 
A jelen Megállapodást a felek képviselői elolvasták, az 1./ és a 2./ számú 
mellékletekkel együtt közösen értelmezték és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírták. 
 
A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 
előírásait, különösen az 1991. évi  LXV. tv. 63.§. (3) és (5) bekezdés, 23/1992. (VII. 
30.) Főv. Kgy. rendelet 2.§. (1) és (2) bekezdés szabályait kell alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2011.szeptember  
 
 
     
  Tarlós István Wintermantel Zsolt 
  Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros IV. kerület,  
  főpolgármester Újpest Önkormányzata 
  Átadó polgármester 
   Átvevő 
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  Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros IV. kerület,  
  Eü és Szoc. Bizottság Elnöke Újpest Önkormányzata 
  Átadó Jegyző 
   Átvevő 
 
 
 
   ______________________________  
  Dr. Bocskai Tamás Dr. Varga József Csaba 
  Budapest Főváros Önkormányzata Újpesti Egészségügyi Kft. 
 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet ügyvezető 
  főigazgató  
 
Ellenjegyzem: Ellenjegyzem: 
 
 
 
   ______________________________  
  Demes Istvánné  
   Budapest Főváros Önkormányzata főjegyző 
  gazdasági igazgató  
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1. számú melléklet  Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület, 
Újpest Önkormányzata  közötti egészségügyi járóbeteg szakfeladat ellátás átadáshoz 

Szakmakód Szakmanév Szakorvosi 
Óra 

Nem Szakorvosi 
Óra 

0100 általános belgyógyászat 30 0 

0103 
Endokrinológia, anyagcsere és 
diabetológia 30 0 

0104 Gasztroenetrolgóia 30 0 
0105 Nefrológia 4 0 
0200 általános sebészet 120 0 
0203 Érsebészet 9 0 
0206 Proctológia 15 0 
0300 Traumatológia 180 0 
0400 általános szülészet-nőgyógyászat 38 0 
0401 Terhesgondozás 150 0 
0504 gyermek tüdőgyógyászat 7 0 
0508 gyermek szemészet 18 0 
0509 gyermek fül-orr-gégegyógyászat 50 0 
0512 gyermek pszichológia 30 0 
0600 általános fül-orr-gége gyógyászat 100 0 
0601 Audiológia 17 50 
0700 általános szemészet 130 0 
0800 általános bőr- és nemibeteg-ellátás 90 0 
0801 gyermek bőrgyógyászat 30 0 
0900 Általános neurológia 80 20 
1000 ortopédia és gyermek ortopédia 124 0 
1100 Urológia 60 0 
1200 Onkológia 40 0 
1401 Reumatológia 135 30 
1404 Oszteoporosis 60 0 
1800 Pszichiátria 30 0 
1900 Tüdőgyógyászat 72 0 
2201 Mozgásszervi rehabilitáció 33 70 
4000 általános kardiológia 60 0 
5000 általános laboratórium diagnoszt. 60 0 
5100 általános röntgen diagnosztika 60 0 
5301 ultrahang-diagnosztika 30 0 
5700 általános fizioterápia 0 90 
5711 Gyógytorna 0 300 
7102 Klinikai gyermek szakpszichológia 0 150 
0803 Bőr- és nemibeteg gondozás 40 0 
1203 Onkológiai gondozó 25 0 
1803 Ideggondozó 48 0 
1901 Tüdőgondozó 60 0 
1801 Addiktológiai gondozó 30 0 
  Összesen: 2125 710 
    

Szakmakód Szakmanév Szakorvosi 
Óra 

Nem Szakorvosi 
Óra 

1301 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 30   
1306 fogászati röntgen diagnosztika 15   
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Budapest, 2011.szeptember  
 
  
 
     
  Tarlós István Wintermantel Zsolt 
  Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros IV. kerület,  
  főpolgármester Újpest Önkormányzata 
  Átadó polgármester 
   Átvevő 
 
 
 
     
    
  Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros IV. kerület,  
  Eü és Szoc. Bizottság Elnöke Újpest Önkormányzata 
  Átadó Jegyző 
   Átvevő 
 
 
 
   ________________________________  
  Dr. Bocskai Tamás Dr. Varga József Csaba 
  Budapest Főváros Önkormányzata Újpesti Egészségügyi Kft. 
 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet ügyvezető 
  főigazgató  
 
Ellenjegyzem: Ellenjegyzem: 
 
 
 
   ________________________________  
  Demes Istvánné  
   Budapest Főváros Önkormányzata főjegyző 
  gazdasági igazgató  
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2. számú melléklet  Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület, 
Újpest Önkormányzata  közötti egészségügyi járóbeteg szakfeladat ellátás átadáshoz 
 
SZAKM
AKÓD 

SZAKMANÉV TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

0100 Belgyógyászat BUDAPEST IV. kerület 
0103 Diabetológia BUDAPEST IV. és XV. kerület 
0104 Gasztroenetrolgóia BUDAPEST IV. és XV. kerület 
0105 Nephrológia BUDAPEST IV. és XV. kerület 
0200 Sebészet BUDAPEST IV. kerület 
0203 Érsebészet BUDAPEST IV. kerület 
0206 Proctológia BUDAPEST IV. kerület 
0300 Traumatológia BUDAPEST IV. és XV. kerület 
0400 Nőgyógyászat BUDAPEST IV. és XV. kerület 
0401 Terhesgondozás BUDAPEST IV. kerület 
0504 Gyermek tüdogyógyászat BUDAPEST IV. és XV. kerület 
0508 Gyermek szemészet BUDAPEST IV. és XV. kerület 
0509 Gyermek fül-orr-gége BUDAPEST IV. és XV. kerület 
0512 Gyermek pszichológia BUDAPEST IV. és XV. kerület 
0600 Fül-orr-gégészet BUDAPEST IV. kerület 
0601 Audiológia BUDAPEST IV. kerület 
0700 Szemészet BUDAPEST IV. kerület 
0800 Bor- és nemibeteg szakellátás BUDAPEST IV. kerület 
0801 Gyermek borgyógyászat BUDAPEST IV. és XV. kerület 
0900 Ideggyógyászat BUDAPEST IV. kerület 
1000 Ortopédia és gyermek 

ortopédia 
BUDAPEST IV. kerület, gyermek IV. és XV. 
kerület 

1100 Urológia BUDAPEST IV. kerület 
1200 Onkológia BUDAPEST IV. és XV. kerület 
1401 Reumathológia BUDAPEST IV. kerület 
1404 Oszteoporózis BUDAPEST IV. és XV. kerület 
1800 Pszichiátria BUDAPEST IV. kerület 
1900 Tüdogyógyászat BUDAPEST IV. kerület 
2201 Mozgásszervi rehabilitáció BUDAPEST IV. és XV. kerület 
4000 Kardiológia BUDAPEST IV. és XV. kerület 
5000 Laboratórium BUDAPEST IV. és XV. kerület 
5100 RTG BUDAPEST IV. kerület 
5301 Ultrahang BUDAPEST IV. kerület 
5700 Fizikoterpia BUDAPEST IV. kerület 
5711 Gyógytorna BUDAPEST IV. és XV. kerület 
7102 Gyermek pszichológia BUDAPEST IV. és XV. kerület 
Q08 Bor és nemibeteg gondozó BUDAPEST IV. kerület 
Q12 Onkológiai gondozó BUDAPEST IV. kerület 
Q18 Ideggondozó BUDAPEST IV. kerület 
Q19 Tüdogondozó BUDAPEST IV. kerület 
Q43 Addiktológiai gondozó BUDAPEST IV. kerület 
1301 Szájsebészet BUDAPEST IV. kerület 
1306 fogászati rtg BUDAPEST IV. kerület 
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Budapest, 2011.szeptember  
 
  
 
     
  Tarlós István Wintermantel Zsolt 
  Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros IV. kerület,  
  főpolgármester Újpest Önkormányzata 
  Átadó polgármester 
   Átvevő 
 
 
 
     
    
  Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros IV. kerület,  
  Eü és Szoc. Bizottság Elnöke Újpest Önkormányzata 
  Átadó Jegyző 
   Átvevő 
 
 
 
   ________________________________  
  Dr. Bocskai Tamás Dr. Varga József Csaba 
  Budapest Főváros Önkormányzata Újpesti Egészségügyi Kft. 
 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet ügyvezető 
  főigazgató  
 
Ellenjegyzem: Ellenjegyzem: 
 
 
 
   ________________________________  
  Demes Istvánné  
   Budapest Főváros Önkormányzata főjegyző 
  gazdasági igazgató  
 
 
 
 


