Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről,
Név:

TETTYE
FORRÁSHÁZ
Pécsi
Városi
Víziközmű
Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Fax:
Képviselő:

7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
02-10-060354
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
14925889-2-02
K&H Bank Zrt. 10402427-00027647-00000004
72/421-700
72/421-701
Sándor Zsolt vezérigazgató

mint Megbízó (továbbiakban Megbízó),
másrészről,
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Fax:
Képviselő:
mint Megbízott (továbbiakban Megbízott, Megbízó és Megbízott együtt a továbbiakban: Szerződő
Felek) között az alábbi feltételekkel:
1.

A szerződés tárgya:

Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízó pedig vállalja, hogy biztosítja a Megbízó
munkavállalóinak 3. pontban részletezett foglalkozás-egészségügyi alapellátását, valamint
közreműködik a 3. pontban részletezett további tevékenységekben. Megbízott a szerződés tárgyát
képező tevékenységét a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező alkalmazottja útján látja el.
2.

A szerződés hatálya:

Jelen szerződést felek az aláírással egyidejű hatálybalépéssel, határozatlan időre kötik.
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3.

A Megbízott feladatai, kötelezettségei:

A Megbízottnak a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló, többször módosított 27/1995.
(VII.25.) NM. rendeletben előírt feltételeket és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995.
(VII. 14.) Korm. rendeletben előírtakat biztosítania kell, továbbá köteles betartani a foglalkozásegészségügyi szolgáltatást szabályozó vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, így különösen:
1993. évi XCIII. törvény 58. §
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben
33/1998. (VI.24.) NM rendeletben
50/1999. (XI.3.) EüM rendeletben foglalt rendelkezéseket.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meglévő munkakörök foglalkozás egészségügyi besorolása, nyilvántartása, új munkakörök
esetén aktualizálása, munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak
írásban dokumentált vizsgálata évente egy alkalommal vagy változás bekövetkezésekor,
a kockázatértékelés elkészítésében való közreműködés, a veszélyforrásokra figyelemmel
szükséges vizsgálatok elvégzése,
rákkeltő anyagok bejelentésében való közreműködés,
munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok ellátásának biztosítása,
foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentése, kivizsgálása,
jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése (munkaviszony
megkezdése előtti előzetes, időszakos, soron kívüli, záró),
szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése,
szükséges oltások nyilvántartása, beszerzése és a munkavállalók ellátása,
az esedékessé váló szűrővizsgálatok elvégezése, elvégeztetése a szerződéseses partnereknél
(pl. tüdőszűrés),
tanácsadás az egyéni védőeszközök használatához,
a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő
kérdésekkel összefüggő felvilágosítása és ennek dokumentálása,
közreműködés a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók
felkészítésében és a rehabilitációs tervek kidolgozásában,
a munkavállalók gépjárművezetői engedélyének érvényesítése, beleértve a hivatásos (2.
csoport) jogosítványokat is,
teljesíti az esetleges receptigényeket, amelynek költségét a munkavállaló viseli,
a megbetegedések elkerülésének érdekében történő tanácsadás és szűrővizsgálatok
elvégzése vagy megszervezése,
alkoholszondáztatása vérvétellel járó eseteinek lebonyolítása,
munkahelyi balesetek kivizsgálásában való részvétel,
a dolgozók alkalmassági vizsgálatának megtörténtét igazoló dokumentumok kiadása,
nyilvántartás vezetése és megküldése a HR terület részére,
az orvosi rendelő felszerelésének és állapotának megőrzése.
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4.

A teljesítés helye, módja:

4.1.
A teljesítés helye:
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. szám alatti telephelyén biztosított, a jelen szerződés 3. mellékletében
részletezettek szerint felszerelt rendelőben.
Rendelési idő:………………………………….. A rendelési idő közös megegyezés esetén változtatható.
4.2.
A teljesítés módja:
A Megbízott vállalja, hogy a Megbízóval rendszeresen kapcsolatot tart.
A Megbízott a HR terület részére havonta elkészíti a 2. számú melléklet alapján a teljesítésről szóló
adatszolgáltatást, amelyet excel formátumban megküld. A HR terület a megkapott adatok alapján
elkészíti a teljesítési igazolást és egy eredeti példányt aláírva visszaküld.
4.3.
A Megbízott köteles egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.), valamint az egészségügyi adatvédelmi szabályzat,
mint belső szabályzat betartásáról gondoskodni, és az orvosi titoktartásnak megfelelően kezeli.
4.4.
Megbízott köteles a munkavállalókat előzetes, időszakos, és indokolt esetben soron kívüli
foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra elküldeni. A vizsgálaton meg nem jelent dolgozók miatt a
Megbízottat felelősség nem terheli, a munkáltató mulasztásából elmaradt vizsgálat miatt az éves
megbízási díjat nem módosítja.
4.5.
A Megbízott személyesen köteles eljárni, teljesítési segéd közreműködéséhez Megbízó
hozzájárulása szükséges, őt kizárólag a Megbízóval történt előzetes egyeztetést követően, és csakis a
Megbízó előzetes hozzájárulásával veheti igénybe a feladat ellátásához. Az igénybevett személyért
Megbízott úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.
5.

Megbízási díj, a fizetés módja:

5.1.
Megbízási díj
A jelen szerződés 3. pontjában meghatározott szolgáltatásai maradéktalan teljesítéséért Megbízottat
havonta …………..,- Ft, azaz ………………… forint díj illeti meg (a megbízási díj a tevékenység jellegére
tekintettel ÁFA mentes Áfa törvény 85.§ 1) alapján). A megbízási díjba nem tartozó tételek
felsorolását és árát a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A Megbízó a megbízási díjat és az 1.
számú mellékletben szereplő díjtételeket saját kezdeményezésére, vagy a Megbízott kérésére évente
egyszer, tárgyév január 30-ig felülvizsgálja.
5.2.
Számlázási és fizetési feltételek:
Megbízott számla kiállítására a jelen szerződés 1. és 3. pontja szerinti feladat elvégzésének
Megrendelő általi kifogásmentes igazolását – teljesítés igazolás aláírását – követően jogosult,
havonta.
A szerződésben foglalt feladat havi teljesítésének igazolására a Megbízó részéről a HR vezető
jogosult.
A Megbízó által aláírt havi teljesítés igazolások egy eredeti példánya a Megbízott által kiállított számla
kötelezően csatolandó melléklete.
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A Megbízottnak a számlát a Megbízó nevére kiállítva, a Megbízó címére kell benyújtania.
Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó számlán a
jogszabályi előírások által meghatározott kötelező tartalmi elemeken túl köteles jelen szerződés
Megbízó által adott szerződés-azonosító számát is feltüntetni.
Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla kiegyenlítés nélküli
visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő károkért Megbízó nem vállal felelősséget.
Jelen szolgáltatás keretében a Megbízott felé történő ellenszolgáltatást magyar forintban kell
teljesíteni.
A fizetés módja: Megbízott __________________________________________________________sz.
számlájára a Megbízott által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történő
átutalással történik.
Előleget a Megbízó nem fizet, a Megbízottat a megbízási díjon és az 1. számú melléklet alapján
megrendelt díjtételeken kívül egyéb költségtérítés nem illeti meg.
5.3.
Abban az esetben, ha a Megbízó a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét
a számára nyitva álló idő alatt nem teljesíti, köteles a késedelem napjaira a Ptk.-ban foglalt késedelmi
kamatot fizetni a Megbízottnak.
6.

A szerződés megszüntetése:

6.1.

A szerződő felek jelen szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik.

6.2.
A szerződést bármelyik fél jogosult indokolás nélkül, 60 napos felmondás idővel a másik
félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal felmondani (rendes felmondás). A felmondási idő a
felmondás kézbesítésének napján veszi kezdetét.
6.3.
Rendkívüli, azonnali hatályú felmondásra a felek akkor jogosultak, ha az egyik fél a
szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik fél írásbeli felhívása ellenére sem teljesíti 15
napon belül, vagy a szerződés körében tanúsított magatartásával a másik félnek kárt okoz.
7.

Egyéb rendelkezések:

7.1.

A szerződés aláírás után csak mindkét fél közös megegyezésével, írásban módosítható.

7.2.
Kapcsolattartók:
Kapcsolattartók a Megbízó részéről: Harkai Mária HR vezető, +36202223111
Kapcsolattartó a Megbízott részéről:
A kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változásról az érintett fél haladéktalanul,
cégszerűen aláírt nyilatkozatban tájékoztatja a másik felet. A tájékoztatás tudomásul vételét a
címzett fél köteles haladéktalanul, írásban visszaigazolni. Ettől az időponttól kezdődően a
kapcsolattartónak az újonnan bejelentett személy minősül.
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A kapcsolattartó személyének megváltozására vonatkozó bejelentés és annak visszaigazolása nem
minősül szerződésmódosításnak.
7.3.

Megbízott köteles a tudomására jutó üzleti titkokat megőrizni.

7.4.
A Megbízott a Ptk. rendelkezései szerint felelősséget vállal a megbízási tevékenységével
összefüggésben a Megbízónak okozott károkért.
7.5.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásról szóló 27/1995 (VII.25.) NM rendelet, valamint a kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
7.6.
A szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket
elsősorban békés úton, a szerződés értelmezésével próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, a felek a jogvita rendezésére értékhatártól függően kikötik a pécsi székhelyű
Járásbíróság illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét.
7.7.
A megbízás megszűnésekor Megbízott köteles elszámolni és ennek keretében a Megbízónak
mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából, vagy eljárása eredményeképpen jutott,
kivéve, amit a megbízás folytán jogosan felhasznált.
A felek jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 4
példányban – amelyből 1 példány a Megbízót, 3 példány pedig Megbízottat illeti – írták alá.
Melléklet:
1. számú melléklet: A Megbízott nyertes ajánlata
2. számú melléklet: Teljesítési igazolás minta
3. számú melléklet: A rendelő felszereltsége
Kelt:
Pécs, 20___ _______ hónap ___nap
_____________________
Megbízó
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2. számú Melléklet
TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Készült: Pécs, 20___ _______ hónap ___nap
Megbízás tárgya: Foglalkozás egészségügyi ellátás
Szerződés iktatószáma:

Megbízott neve:
Megbízott címe:
Megbízott bankszámla száma:
Megbízott adószáma:
Megbízott kapcsolattartója:

Megbízó neve: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Megbízó címe: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
Megbízó bankszámla száma: 10402427-00027647-00000004
Megbízó adószáma: 14925889-2-02
Megbízó kapcsolattartója: Harkai Mária HR vezető

Havi díj: ……………………………………………..Ft, azaz…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Forint
Adott hónapban havi díjon felül nyújtott foglalkozás egészségügyi szolgáltatás:
Dátum
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Munkavállaló neve

Munkavállaló
üzemkódja

Vizsgálat típusa
Vizsgálat
(belépő, időszakos, besorolása
kilépő, soron kívüli) (A, B, C, D)

Külön
díjas
szolgáltatás Külön díjas
megnevezése (pl. oltás típusa)
szolgáltatás
értéke
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Adott hónapban nyújtott egyéb szolgáltatás, tevékenység:
Dátum

Munkavállaló neve

Munkavállaló Szolgáltatás, tevékenység jellege
üzemkódja

Külön díjas szolgáltatás
megnevezése

Külön díjas szolgáltatás értéke

A Megbízott a fentiek alapján jogosult …………………………………………összegű számla benyújtására (havi díj + külön díjas szolgáltatások).

_____________________
Megbízó

Oldalszám: 7/7

_____________________
Megbízott

