Megbízási szerz dés – minta!!
Amely létrejött egyrészr l
a ___________________________________________
Cg.:……………………………..
Adószám:
Számlaszám:
ÁNTSZ engedélyszám:
(továbbiakban megbízott)
másrészr l
a ______________________________________________
Cg.:
Adószám:
Számlaszám:
(továbbiakban mint megbízó)
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.
1; A__________ (továbbiakban Megbízott) a Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi XII. és a
Munkavédelemr l szóló 1993. évi XCII. Törvény és a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelkezései, illetve a
mindenkor hatályos jogszabályok és el írások alapján el írt munkáltatói feladatok
végrehajtásának el segítése érdekében ________. -t l vállalja a foglalkozás-egészségügyi alapellátás
biztosítását és az üzemorvosi szolgálat minden feladatát a megbízott cég telephelyén, mely
szolgáltatást megbízó a jelen szerz désben meghatározottak szerint jelen szerz dés aláírásával
megrendel megbízottól.
A megbízási szerz dés tárgyát a mindenkor érvényes jogszabályok rendelkezéseib l adódó, a
szerz dést köt cég munkavállalóinak üzemorvosi ellátásával és foglalkozás-egészségügyi
alapellátás biztosításával kapcsolatos feladatok teljesítése képezi, amelyet a __________ végez a
___________ sz. engedélye alapján. A Megbízott rendelkezik a kötelez orvosi/ápolón i
felel sségbiztosítással dolgozói számára. Megbízott jelen szerz désben vállalt feladatok ellátása
során különösen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja megbízó részére:
-

-

-

Végzi a külön jogszabályban, valamint a mindenkor érvényes Munkavédelmi Szabályzatban
meghatározott munkaköri alkalmassági (ideértve az el zetes-, id szakos-, a soron kívüli, a
záró) vizsgálatokat és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat.
Eleget tesz a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségnek
/hatóságok/ és rendelkezik a jogszabályokban el írt formanyomtatványokkal.
Végzi a vonatkozó jogszabályok által el írt véd oltásokkal kapcsolatos kötelezettségek
lebonyolítását, továbbá vezeti az el írás szerinti nyilvántartást.
A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek gyanújának tisztázásához
szükséges vizsgálatokat elvégzi, az el írt hatósági bejelentéseket megteszi.
Pozitív laboratóriumi eredmény, fokozott expozíciós esetek, foglalkozási megbetegedése
gyanúja esetén azonnal értesíti a Megbízót.
Végzi a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban
dokumentált vizsgálatát éves / féléves gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron
kívül.
Egyéni véd eszközökkel kapcsolatos tanácsadást tart.
Végzi a megváltozott munkaképesség dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálatát.
Megfelel informatikai háttérrel rendelkezve el írásszer en vezeti a dolgozók foglalkozásegészségügyi nyilvántartását.
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-

Közrem ködik a 89/1995.(VII.14.) Kormányrendeletben és a 27/1995.(VII.25.) NM
rendeletben meghatározott közrem köd i feladatok ellátásában.
Közrem ködik a munkahelyi veszélyforrások feltárásában.
Közrem ködik a foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok
megoldásában.
Közrem ködik az els segélynyújtás és a sürg s orvosi ellátás megszervezésében és az
els segély nyújtók szakmai felkészítésében.
Közrem ködik a munkáltató katasztrófa megel z , elhárító, felszámoló és az el idézett
károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.
Kezdeményezi a munkaköri alkalmasság megállapításához szükséges szakorvosi
vizsgálatokat.

2; A megbízott a megbízást elfogadja, a szolgáltatásért a megbízó érdekeinek megfelel en - a
szakmai elvárások keretein belül - teljesíti.
3; A megbízott vállalja, hogy a megbízó munkavállalóit a a ____________________________üzemorvosi
rendel jébe ____ irányítása alatt lév üzemorvosok, megegyezés szerint munkanapokon heti nyolc
órában fogadják el zetes id pont egyeztetés alapján. Továbbá a megbízott fenntartja a jogot, hogy
a feladatok ellátására közvetített szolgáltatást is igénybe vehet.
4; A megbízott a megbízóval rendszeres kapcsolatot tart fenn. Megbízó részér l a nyilatkozattételre
jogosult: __________________
5; A megbízó a jogszabályok el írásainak megfelel en / munkavédelmi törvény, munkaügyi
rendeletek, munkavédelmi szabályzat/ a foglalkozás - egészségügyi feladatok ellátásához a
szükséges feltételeket biztosítja.
6; A megbízó gondoskodik a foglalkozás - egészségügyi szolgálat tevékenységéhez szükséges
információk / alkalmazottak névsora, expozíciós tényez k, munkatükör, technológiai
leírások, munkabaleseti jegyz könyvek, kilép munkavállalók neve - kilépés ideje, stb. /
rendelkezésre bocsátásról.
7; A megbízó …….... napjától jogosult a megbízott foglalkozás - egészségügyi szolgáltatásainak
igénybevételére.
8; A megbízó az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéshez szükséges
munkahigiéniás vizsgálatokat szükség esetén megrendeli, és azokat külön megállapodás szerint
fizeti.
9; Az osztályba sorolás alapján az éves teljesítési díj összege …………………………………… Ft, azaz
………………………………………………………………………….. forint, amely a belép új
munkavállalók vizsgálatának díját nem tartalmazza. Felek félreértések lekerülése végett
rögzítik, hogy új belép esetén is a záradékban meghatározott díjazás az irányadó.
10; Az éves teljesítési díj a folyamatos foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén,
megegyezés szerint kerül kiegyenlítésre.
A szerz déskötés ideje szerinti állapot díja:
- Összeg:.............................Ft, azaz..............................................................Ft
Fizetés módja:...............................A teljesítés id pontja...............................
A számla kelte........................A fizetés határideje....................................

2

11;A munkáltató ( megbízó ) vállalja, hogy az újonnan belép munkavállalókat el zetes munkaköri
alkalmassági vizsgálatra küldi.
Az új belép éves díját a szerz désben foglaltaknak és a záradéknak megfelel en, az új belép vel
kapcsolatos bejelentés és el zetes munkaköri alkalmassági vizsgálat hónapja utolsó napján
kiállított számla alapján egy összegben fizeti a megbízó 8 napos átutalással.
12; A megbízót késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összege
terheli.
13; A jelen szerz dés határozatlan ideig érvényes. A szerz d felek a szerz dést indoklás nélkül
a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatban 30 napos felmondási id mellett felmondhatják.
A díjtétel mértékét minden év február 15-ig felülvizsgálják, a Magyar Orvosi Kamara ajánlásának
figyelembevételével.( 1sz. melléklet - Magyar Orvosi Kamara Foglalkozás - egészségügyi Szekció )
13/a; A jelenlegi megbízási szerz dés aláírásával a megbízó és a megbízott foglalkozás egészségügyi szolgáltató elismerik a korábban aláírt megbízási szerz dés jogfolytonosságát, és a
jelenlegi szerz dést tekintik hatályos érvény nek.
14; A jelen szerz dés kett példányban készült, amelynek 1-1 példánya a szerz d felek
birtokában van.
15; A Szerz d felek jelen szerz dést tudomásul veszik, és a nem rögzített kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó szabályait tekintik mérvadónak.
Kelt:
---------------------------Megbízó

--------------------------------foglalkozás - egészségügyi orvos
Megbízott

Záradék: 2010 évben az üzemorvosi díjazási megállapodásra megadott ellátandó létszám
foglakozás-egészségügyi osztályonként a következ :
„
„
„
„

A „ kategóriájú dolgozó ……………… f
B „ kategóriájú dolgozó ……………… f
C „ kategóriájú dolgozó ……………… f
D „ kategóriájú dolgozó ……………… f

Az éves díjazás:
„ A „ kategóriájú dolgozó ……………… Ft/év
„ B „ kategóriájú dolgozó ……………… Ft/év
„ C „ kategóriájú dolgozó ……………… Ft/év
„ D „ kategóriájú dolgozó ……………… Ft/év
Kelt:
---------------------------Megbízó

--------------------------------Megbízott
foglalkozás - egészségügyi orvos
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