
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási 
 

jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011. 
 
 
 



  2011/07/25/ 
  

2. oldal, összesen: 36  

 
 
Tartalomjegyzék: 
 
A szabályzat célja          3. oldal 
 
1. §  A szabályzat hatálya         3. oldal 
 
2. §  Az egészségügyi tevékenység folytatására létrehozható    4. oldal 

 jogviszonyok általános szabályairól 
 
3. §  A szabadfoglalkozás         6. oldal 
 
4. § Az egyéni egészségügyi vállalkozás       7. oldal 
 
5. § A társas vállalkozással létrejövő jogviszony      7. oldal 
 
6. §  Az önkéntes segítő         7. oldal 
 
7. §  Az oktatási tevékenységre létesített megbízási jogviszony    8. oldal 
 
8. § Egyéb, nem egészségügyi tevékenységek ellátására irányuló    9. oldal 

megbízásos jogviszonyok létesítése 
 
9. § A szerződések elkészítése        10. oldal 
 
10. §  Hatálybaléptető, átmeneti és záró rendelkezések     10. oldal 
 
 
Mellékletek: 
 
I. számú melléklet: A Szabályzathoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok   11. oldal 
 
II. számú melléklet: Az egyes jogviszonyok létrehozásához szükséges adatok, okiratok,   
   igazolások        12. oldal 
 
III. számú melléklet: A megbízási szerződések nyilvántartásával és kifizetésével kapcsolatos  
   eljárás rendjéről       15. oldal 
 
IV. számú melléklet: Szerződés- és iratminták      18.oldal
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  2011/07/25/ 
  

3. oldal, összesen: 36  

A szabályzat célja 
 

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény továbbá az egészségügyi 
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény előírásaival 
összhangban szabályozza a Semmelweis Egyetem által egészségügyi, oktatási és egyéb 
tevékenység folytatása céljából létrehozható megbízási jogviszonyok létesítésének, 
fenntartásának, módosításának, megszüntetésének rendjét. 
 
A Szabályzat célja elősegíteni, hogy a jogviszonyok megválasztása, illetve a jogok és 
kötelezettségek megállapítása a törvényi rendelkezéseknek megfelelően történjen, továbbá  az 
egyes jogviszonyok tartalma megfeleljen a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének és egyúttal a 
Semmelweis Egyetem céljainak, feladatainak megfelelő magas színvonalú munkavégzést, 
szolgáltatásnyújtást valósítson meg. 
 
A Szabályzat az átlátható és költséghatékony gazdálkodás követelményének érvényesülését 
segíti elő azzal, hogy a Semmelweis Egyetem valamennyi szerződéskötésre feljogosított 
szervezeti egysége a megbízási jogviszonyok körében egységes munkahelyi-eljárási 
szabályozás alapján, törvényesen, a költséghatékonyság és gazdasági racionalitásnak 
megfelelően járjon el. 
 
 

1. § 
 

A szabályzat hatálya 
 
 
(1) A jelen szabályozás hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: SE vagy Egyetem) 

valamennyi szerződéskötésre feljogosított szervezeti egységére. 
 
(2) A szervezeti egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy a szervezeti egységen belül a 

Szabályzat rendelkezései érvényesüljenek. 
  
(3) Amennyiben a szervezeti egységek saját szabályozása, avagy kialakult gyakorlata a Szabályzat 

rendelkezéseivel ellentétes, a Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
(4) A Szabályzatot mindazon megbízási jogviszonyokra alkalmazni kell, amelyeket az Egyetem 

egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység végzésére hoz létre:  
 

a) egészségügyi szolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyekkel, jogi személyiség 
nélküli szervezetekkel, 

 
b) egészségügyi tevékenységet végző természetes személyekkel, 
 
c) egyetemi oktatásban közreműködő oktatókkal (természetes és jogi személyekkel,  jogi 

személyiség nélküli szervezetekkel),  
 

d)  egyéb, az Egyetem szervezetén belüli nem egyetemi keretekben oktatási tevékenységet 
folytató személyekkel (természetes és jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli 
szervezetekkel). 
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e) egyéb, nem egészségügyi és nem oktatási tevékenység, feladat ellátására természetes 

személyekkel, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokkal, jogi személyekkel. 
 
(5) A jelen Szabályzat hatálya ellentétes rendelkezés hiányában kiterjed az önkéntes segítői 

jogviszonyokra is. 
 
(6) Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozott vezetői tevékenység 
 ellátására a Szabályzat hatálya nem terjed ki. 
 
(7) Vezetői feladatok ellátására polgári jogi megbízási jogviszony nem hozható létre. 
 
(8) A (4)-(5) bekezdésben meghatározottakon kívül, más megbízási szerződéssel létrejövő 
 jogviszonyokra a Szabályzat hatálya nem terjed ki. 
 
 

2. § 
 

Az egészségügyi tevékenység folytatására létrehozható 
jogviszonyok általános szabályairól 

 
 

(1)  Az Egyetem a törvényi előírásoknak megfelelően az alábbi megbízási jogviszonyokat létesítheti 
egészségügyi tevékenység végzésére: 

 
a) szabadfoglalkozású jogviszony, 
 
b) önkéntes segítői jogviszony, 
 
c) egyéni egészségügyi vállalkozói jogviszony, 
 
d) társas vállalkozással létrejövő jogviszony 

 
 
(2) A közalkalmazotti jogviszony vagy valamely megbízási jogviszony létrehozásának 

megválasztásakor a törvényi rendelkezések és a jelen szabályzat előírásainak betartása kötelező.  
 
(3) A jogviszony megválasztása nem irányulhat és nem vezethet jogszabály rendelkezésének 

megkerülésére, illetve egyik fél jogellenes előnyére, avagy jogellenes hátrányára sem. 
 
 
(3) A jogviszony megválasztásakor gondosan mérlegelni kell az ellátandó feladat jellegét – így 

különösen: 
 

 az adott feladat ellátása az Egyetem kötelezően ellátandó feladatai körébe tartozik; 
a feladat ellátása önállóan,avagy közvetlen vezetői utasítások mellett történhet;  
 

 a feladat ellátását természetes személy vagy szolgáltató tudja-e szakmailag 
hatékonyabban ellátni;  
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továbbá mindenkor érvényesíteni kell a szakszerű és biztonságos, egyúttal költséghatékony  
feladatellátás szempontjait. 

   
 Amennyiben a feladat ellátása közalkalmazotti jogviszony keretében biztosítható, nincs helye 

másféle jogviszony létesítésének. 
 
(4) Szabadfoglalkozás keretében, továbbá egyéni egészségügyi vállalkozóként kizárólag azzal az 

egészségügyi dolgozóval köthető szerződés, aki: 
 

- rendelkezik az adott egészségügyi tevékenység végzésére, illetve az abban való 
közreműködésre jogosító szakképesítéssel, illetve egészségügyi szolgáltatás nyújtására 
jogosító működési engedéllyel,  

 

 szerepel az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában, 
illetve az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában, és 

 
- egészségi állapota alapján az adott egészségügyi tevékenység végzésére igazoltan 

alkalmas,  
 
- amennyiben az egészségügyi tevékenységet saját nevében és felelősségére végzi, 

rendelkezik az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel és 
tevékenységi felelősségbiztosítással. 

 
(4) A megbízatás ellátásához szükséges szakképzettség és tapasztalat hiányában az adott 

személlyel megbízási szerződés nem létesíthető.  
 
(5) Megbízási szerződés nem létesítő továbbá azzal, aki a tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, valamint a megbízás időtartama alatt nem rendelkezik 
hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal. 

 
(6) A hatósági erkölcsi bizonyítványt a megbízási jogviszony létrejötte előtt igazolni kell, illetve a 

felhívástól számított 15 napon belül be kell mutatni. Ennek hiányában a szerződést azonnal 
meg kell szüntetni. 

  
(6) A megbízási szerződés alapján foglalkoztatott egészségügyi dolgozó a tevékenység 

 megkezdését megelőzően az egészségügyi alkalmasságot igazolni köteles. Ennek  hiányában 
egészségügyi tevékenység nem végezhető.   

 
(7) A munkakörük szerint a betegekkel közvetlenül érintkező, de egészségügyi tevékenységet nem 

végzők esetében az egészségügyi dolgozókkal azonos módon kell az egészségi alkalmassági 
vizsgálat előzetes elvégzését és alkalmas minősítését igazolni.  

 

(8) A megbízási jogviszony nem sértheti a munkaszervezetben dolgozó közalkalmazottak 
 jogait, továbbá nem érintheti hátrányosan a kötelezettségeik teljesítését. Ennek  folyamatos 
figyelemmel kísérése a megbízó szervezet vezetőjének kötelessége, aki felelős ezen 
követelmények érvényesüléséért. 

 
(9) Az egészségügyi dolgozók a munkavégzésre irányuló jogviszonytól függetlenül 

együttműködésre kötelesek. 
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(10) Valamennyi megbízási jogviszonyt létrehozó szerződésben meg kell határozni a szakmai 
utasítás rendjét, és a szerződéses tevékenység folytatása során ennek megfelelően kell eljárni. 
Amennyiben az utasítási jog gyakorlójának személye változott, illetve az utasítás adásának 
rendje érdemben módosult, a szerződés megfelelő módosítását kell kezdeményezni. 

 
(11) Az utasítás adási jog meghatározásánál a szerződésekben egyértelműen rögzíteni kell, 
 hogy a megbízottnak ki adhat utasítást, illetve a megbízott kiknek adhat utasítást. 
 
(12)  Megbízási jogviszony csak határozott időre, legfeljebb 12 hónapra létesíthető. A jogviszony 

indokolt esetben további 12 hónappal meghosszabbítható.  
 
(13) Indokolt esetben a rektor jóváhagyásával a (12) bekezdés rendelkezésétől eltérően határozatlan 

időtartamra is létesíthető megbízási jogviszony. 
 
(14) A megbízási szerződésekhez szükségesek azok az adtok, igazolások, illetve csatolni kell 

mindazon iratokat, amelyeket a jelen Szabályzat a II. számú mellékletében meghatároz.  
 
(15) A jelen Szabályzatban meghatározott jogviszonyok alapján kifizetendő díj a megbízó szervezeti 

egységet terheli. 
 

3. § 
 

A szabadfoglalkozás 
 
 
(1)  A szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozó szabadfoglalkozás keretében végezhet 

egészségügyi tevékenységet, ha a szakmai kompetenciájába tartozó egészségügyi tevékenység 
ellátására az őt foglalkoztató gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységgel 
(továbbiakban: szervezeti egység) erre irányuló megbízási szerződést köt.  

 
(2)  A szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozóval a megbízási szerződést a gazdálkodási jogkörrel 

rendelkező szervezeti egység munkáltatói jogkört gyakorló vezetője (a továbbiakban: a 
szervezeti egység vezetője), mint a megbízó eljáró képviselője jogosult megkötni.   

 
(3)   A szabadfoglalkozású jogviszony keretében működő egészségügyi dolgozó tevékenységét az őt 

ténylegesen megbízó egyetemi szervezeti egység nevében látja el. A szabadfoglalkozás alapján 
kifizetett díjazás a szervezeti egység keretét terheli. 

 
(4)  A szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó tevékenységét működési engedély és 

felelősségbiztosítás nélkül is végezheti, amennyiben a feladatellátáshoz olyan érdek fűződik, 
amelyre tekintettel a kárfelelősséget a megbízó szervezeti egység indokoltan vállalja át. Ilyen 
esetben a szervezeti egység (vezetője) felelős azért, hogy a fedezet ténylegesen és a jogviszony 
teljes tartama alatt biztosított legyen.  

 
(5)  Egyéni vállalkozóval szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység folytatására akkor lehet 

szerződést kötni, ha az egyéni vállalkozó egészségügyi szabadfoglalkozásra jogosító egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, amely meghatározza az egészségügyi dolgozó által 
folytatható egészségügyi tevékenységet és azt, hogy az igazolvány kizárólag szabadfoglalkozású 
egészségügyi tevékenységre jogosít. 
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4. § 

 
Az egyéni egészségügyi vállalkozás 

 
(1) Az egészségügyi dolgozó jogosult egyéni egészségügyi vállalkozóként a saját nevében és 

felelősségére egészségügyi szolgáltatóként működni.  
 
(2) Egyéni egészségügyi vállalkozással jogviszonyt az Egyetem szervezeti egysége akkor hozhat 

létre, ha az adott tevékenység, szolgáltatás közalkalmazotti jogviszony keretében nem látható el, 
illetve a költséghatékony, magas színvonalú ellátás szempontjára tekintettel is nem biztosítható. 
Az egyéni egészségügyi vállalkozással a szerződést az egyetemi szervezeti egység nevében a 
szervezeti egység vezetője köti meg.  

 
(3)  Az egyéni egészségügyi vállalkozással kötendő szerződés, amennyiben a szerződés tárgya 

feladat, tevékenység ellátására irányul, megbízásos jogviszonyt hoz létre.  
 
(4) Az egyéni egészségügyi vállalkozásnak kifizetett díj a szervezeti egység keretét terheli.  

 
5. § 

 
A társas vállalkozással létrejövő jogviszony 

 
(1) Társas vállalkozással akkor létesíthető jogviszony, ha a tevékenység (feladat) ellátására a társas 

vállalkozás rendelkezik a szükséges engedélyekkel, illetve felelősségbiztosítással.  
 
(2) A jogviszony az Egyetem és a társas vállalkozás között jön létre. A társas vállalkozás tagjára 

vonatkozó rendelkezések értelmében a tag külön engedély nélkül jogosult a társas vállalkozás 
egészségügyi tevékenységében részt venni, egészségügyi tevékenységet folytatni a társas 
vállalkozás tagjakénti jogviszonya alapján. A társas vállalkozás tagjakénti jogviszony keretében 
történő egészségügyi tevékenység végzéséhez azonban a tagnak rendelkeznie kell a képesítési és 
egyéb személyes alkalmassági (pl. egészségi) feltételekkel. 

 
(3) A társas vállalkozással köthető olyan szerződés, amelynek alapján kizárólag adott személynek – 

és nem másnak – szükséges a szerződéses tevékenységet ellátnia, ha a tevékenység ellátásában a 
meghatározott személy teljesítése indokolt. 

 
(4) A társas vállalkozással létrejövő jogviszonyban a teljesítést ténylegesen végző tag  kizárólagos 

megállapítását képesítési és szakmai gyakorlati tapasztalatára épülő, illetve  egyéb objektív, a 
tevékenység ellátása szempontjából lényeges személyi feltétel  meghatározására lehet 
alapítani. 

 
(5) A társas vállalkozás által a teljesítésre kijelölt tag (tagok) alkalmassági feltételeit ellenőrizni kell, 

ennek érdekében a szerződés a teljesítő tag képesítési és tapasztalati feltételeire vonatkozó 
adatokat tartalmazza.  

 
 

 
 
 
 



  2011/07/25/ 
  

8. oldal, összesen: 36  

 
6. §  

 
Az önkéntes segítői jogviszony 

 
(1)  Önkéntes segítőként részt vehetnek az egészségügyi szolgáltatók feladataiban:  
 

a) az egészségügyi dolgozók,  
 

b) a hivatásszerűen nem közvetlen betegellátással foglalkozó egészségügyi szakképesítéssel 
rendelkező személyek szakmai gyakorlatuk megőrzése céljából,  

 
c) bárki közreműködhet az egészségügyi képesítést nem igénylő feladat ellátásában a betegek 
jó közérzetének testi-lelki egyensúlyának és életvitelének elősegítése érdekében.  

 
(2)  Az önkéntes segítői tevékenységre irányuló jogviszony az önkéntes segítő és az Egyetem 

szervezeti egysége között jön létre. A megállapodás megkötése és nyilvántartása a 
Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságon történik. 

 
Az önkéntes segítő az Egyetem őt foglalkoztató szervezeti egysége nevében és felelősségére, 
díjazás nélkül működik közre az egészségügyi szolgáltatásokban. Az önkéntes segítői 
jogviszonyt a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős minisztériumnak be kell jelenteni a 
tevékenység megkezdése előtt, de legkésőbb 15 napon belül. 

 
(3) Az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló más jogviszony álló dolgozó 

munkakörébe, illetve feladatkörébe tartozó feladataiban önkéntes segítőként nem működhet 
közre. 

 
(4) A fogadó szervezet feladatainak ellátásához jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt  

létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem teljesíthetőek. 
 
(5)  Az egészségügyi dolgozók, valamint a hivatásszerűen nem közvetlen betegellátással  foglalkozó 

egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek csak olyan egészségügyi 
 tevékenység végzésében vehetnek részt, amelyre nézve szakképesítéssel rendelkeznek és 
 egészségi állapotuk az adott tevékenység végzésére alkalmas.  

 
(6)  A kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálat minden egészségügyi dolgozóra kiterjed. Ezen 

felül a munkakörük szerint a betegekkel közvetlenül érintkező, de egészségügyi tevékenységet 
nem végzők, illetve az egészségügyi tevékenység végzésében tanulói vagy hallgatói jogviszony 
alapján közreműködők esetében is az egészségügyi dolgozókkal azonos módon kell az egészségi 
alkalmasság előzetes vizsgálatát elvégezni.  

 
(7) Az önkéntes segítővel az őt érintő belső szabályzatokat, utasításokat meg kell ismertetni,  a 

megismerésük tényét az önkéntes segítő aláírásával igazolja. 
 
(8) Az önkéntes segítő személyében felelős azért, hogy az Egyetem szabályait és a szervezeti egység 

rendjét megtartsa, a tevékenységét az elvárható gondossággal, legjobb tudása szerint végezze. A 
súlyos gondatlansággal avagy szándékosan okozott károkért az önkéntes segítő korlátozás 
nélküli felelősséggel tartozik. 
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7. § 

 
Az oktatási tevékenységre létesített megbízási jogviszony 

 
(1) Oktatási tevékenységre köthető megbízási szerződés az Egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló oktatóval, amennyiben a végzendő munkára fordított idő tartama  a 
teljes munkaidő hetven százalékát nem haladja meg.  

 
(2) A felsőoktatásról szóló törvény 81. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek külön  
  igazolása ilyen esetben nem szükséges. 

 
(4) Az Egyetemmel nem közalkalmazotti jogviszonyban álló személy az egyetemi 
 oktatásban megbízási jogviszonyban akkor működhet közre (óraadó oktató), ha  

- büntetlen előéletű, cselekvőképes, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal,valamint 
- mesterfokozattal és szakképzettséggel rendelkezik, 

 a végzendő munkára fordított idő nem haladja meg a teljes munkaidő hetven  
  százalékát. 

 
(5) A jogviszonyok létrehozásakor és a teljesítés során az Oktatási Követelményrendszer 
 rendelkezéseit érvényesíteni kell. 
 

(6) Amennyiben az oktatási tevékenység nem az egyetemi oktatás keretében történik, az 
 oktatást tartó személlyel, szervezettel a megbízási szerződés általános szabályai szerint 
 kell a jogviszonyt létrehozni.   

 
8. § 

 
Egyéb, nem egészségügyi és nem oktatási tevékenységek ellátására irányuló megbízásos 

jogviszonyok létesítése 
 

(1) A jelen rendelkezések azokra az egyéb tevékenységekre létrehozandó megbízásos 
jogviszonyokra terjednek ki, amelyek nem tartoznak a  közbeszerzések hatálya alá és amelyek 
nem tartoznak az Egyetem alaptevékenységének körébe.  

 
(2) Jellemzően az egészségügyi tevékenységet, illetve az oktatói tevékenységet segítő, továbbá az 

Egyetem gazdasági, műszaki, humán, szervezési, ügyviteli (stb.) tevékenység ellátását kiegészítő, 
segítő tevékenységek tartozhatnak ebbe a körbe.  

 
(3) A megbízásos jogviszony létesítését megelőzően minden esetben vizsgálni kell, hogy az adott 

tevékenység a meglévő humánerőforrás szervezésével nem látható-e el, illetve, hogy az adott 
tevékenység megbízásos jogviszonyban ellátható-e. 

 
(4) A megbízási jogviszony minden esetben megbízási szerződéssel létesíthető. A szerződésre és a 

jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
(5) A szerződésben minden esetben kötelező mindazon feltételekben történő megállapodás, illetve 

mindazon rendelkezések érvényesítése, amelyek biztosítják az Egyetem érdekeinek 
maradéktalan érvényesítését, különösen a költséghatékonyság és szakszerűség biztosításában. 
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(6) A szerződésben minden esetben pontosan, kellően körülhatároltan kell meghatározni a 
tevékenységet / feladatokat, az ellenőrzés, teljesítés-igazolás módját, eljárását, a kárfelelősség 
kérdését, a szerződés megszűnésének, megszüntetésének feltételrendszerét.  

 
(7) A szerződésben ki kell kötni, illetve biztosítani kell, hogy a megbízott megismerje a 

tevékenységére vonatkozó egyetemi szabályzatokat (pl. munka-, tűz-, balesetvédelem), továbbá 
biztosítani kell, hogy a megbízott tevékenységét zavartalanul végezhesse, illetve a megbízott 
tevékenysége se zavarja az Egyetem működési rendjét. 

 
(8) Az Egyetem részéről megbízási szerződés kötésére felhatalmazott személy felelős azért, hogy a 

megbízási szerződésben foglaltak a szerződés időtartama alatt (a megbízott teljesítése során) is 
megfelelően érvényesüljenek. 

 
(9) Az Egyetem részéről a megbízásos jogviszony létrehozását tervező személy jogosult a 

megbízásos jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő kérdésekben, avagy a szerződés szövegének 
kidolgozása érdekében a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatósághoz fordulni. Az 
Igazgatóság a kérésre öt napon belül írásban ad választ, illetve a szerződés szövegét – feltéve, 
hogy valamennyi adatot a kérő szervezet a rendelkezésére bocsátotta – öt napon belül elkészíti.   

 
 

9. § 
 

A szerződések elkészítése 
 

(1) A szerződéses jogviszony létesítéséről a szerződést kötő szervezeti egység vezetője jogosult 
határozni.  

 
(2) A szerződés szövegének szerkesztésében igény szerint a Humánerőforrás-gazdálkodási 

Igazgatóság közreműködik, illetve elkészíti.  
 
(3) Amennyiben a szerződéseket a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság készíti, az adatok 

beérkezésétől számított öt munkanapon belül teljesíti a kérést.  
 
(4) A szervezeti egység vezetője indokolt esetben a humánerőforrás igazgatótól kérheti a szerződés 

sürgősséggel történő elkészítését. 
 
(5) A szerződések módosítása, megszűnése esetén is a fenti szabályokat kell alkalmazni. 
 
(6) Az önkéntes segítői jogviszonyokra vonatkozó szerződéseket a bejelentési és sajátos 

nyilvántartási kötelezettségre tekintettel a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság készíti el a 
fenti határidőn belül. 

10. § 
 

Hatálybaléptető, átmeneti és záró rendelkezések 
 

(1) A jelen szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg a Semmelweis Egyetem 
Szabályzata az egészségügyi tevékenység többfajta jogviszony keretében történő folytatásáról 
című, 2004. 06.14. napján kiadott 60/2004.(VI.24.) ET. szabályzat hatályát veszti.  
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(2) A 2006. évi adójóváírás, és adó megállapítás, év eleji változások, munkaügyi nyomtatványok 
tárgyban kiadott 2267/2006. számú Körlevél 10-11-12-13-16. számú mellékletei hatályukat 
vesztik. 
 

(3) A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését követően létesítendő jogviszonyokra kell 
alkalmazni. 
 

(4) A szabályzat egységes értelmezése és alkalmazása érdekében a Humánerőforrás-gazdálkodási 
Igazgatóság – a szervezeti egységek vezetőinek ilyen irányú megkeresésére - véleményt ad az 
adott kérdésben. 

 
Kelt: Budapesten, 2011. június 30. 

 
 
 
 
 

Dr. Tulassay Tivadar s.k. 
rektor 
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I. S Z Á M Ú  M E L L É K L E T: 
 

A szabályzathoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 
 
 

1959. évi IV. törvény    a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
 

1992. évi XXII. törvény   a Munka Törvénykönyvéről (Mt.)  
 
1992. évi XXXIII. törvény   a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)  
 
1992. évi LXIII. törvény   a személyes adatok védelméről és a közérdekű  
      adatok nyilvánosságáról 
 
1997. évi XLVII. törvény   az egészségügyi adatok kezeléséről 
 
1997. évi CLIV. törvény   az egészségügyről  
 
2003. évi LXXXIV. törvény   az egészségügyi tevékenység végzésének egyes  
      kérdéseiről.  
 
2005. évi CXXXIX. törvény   a felsőoktatásról  
 
96/2003. (VII.15.) Kormány rendelet  Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  
 
356/2008. (XII.31.) Kormány rendelet  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  
      XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben  
      történő végrehajtásáról  
 

3/2001. (II. 20.) EüM rendelet  A közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök 
közalkalmazotti osztályba sorolásáról  

 
40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet  Az egészségügyi, tevékenység végzéséhez szükséges 

egészségi alkalmassági vizsgálatáról és minősítéséről  
 
47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet  Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 

szervezési kérdéseiről  
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II. számú Melléklet 
 
 

Az egyes jogviszonyok létrehozásához szükséges adatok, okiratok, igazolások 
 
 

1. Szabadfoglalkozású jogviszony létesítéséhez szükséges adatok (dokumentumok) köre: 

 

 

 Személyi adatok: név, állandó lakcím, tartózkodási cím, születési hely, idő, anyja neve, adószám, 
TAJ-szám, bankszámlaszám, 

 

 Az adott egészségügyi tevékenység végzésére, illetve az abban való közreműködésre jogosító 
szakképesítés közhiteles igazolása, 

 

 Igazolás arról, hogy az adott személy szerepel az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek 
alapnyilvántartásában, illetve az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában, 

 

 Egészségi alkalmasság igazolása, 

 

 Működési engedély, és tevékenységi felelősségi biztosítás, kivéve, ha a benyújtó szervezeti 
egység a kárfelelősséget átvállalja. 

 
Továbbá: 
 

 az ellátandó feladat / feladatok pontos megnevezése, 
 

 a feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosításának módja, 
  

 a munkavégzés helye és ideje, 

 

 a szakmai felettes név és beosztás szerinti megjelölése, 

 

 azoknak a dolgozóknak a munkaköri megjelölése, akik felett szakmai irányítást jogosult 
 gyakorolni, 

 

 a végzendő egészségügyi tevékenység időtartama és beosztása, amely legfeljebb hat havi 
 időtartamra határozható meg a jogviszony létesítésekor, 

 

 a dolgozó nyilatkozata az önkéntesen vállalt többletmunka tervezett mértékéről, a  díjazás, és a 
fizetési feltételek,  

 

 a megbízás keretében okozott kár megtérítésének szabályai, 

 

 az adott helyzetnek megfelelően a szerződés megszüntetésének speciális feltételei. 
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Amennyiben a szabadfoglalkozású jogviszony egyéni vállalkozóval létesül: 
 

A fentiekben meghatározottakon túlmenően: 
 

 az egyéni vállalkozói igazolvány másolata. 
 
2. Az egyéni egészségügyi vállalkozással létesítendő jogviszonyhoz szükséges adatok 
 (dokumentumok) köre: 

 

 Az adott egészségügyi tevékenység végzésére, illetve az abban való közreműködésre 
jogosító szakképesítés közhiteles igazolása, 

 

 Igazolás arról, hogy az adott személy szerepel az egészségügyi szakképesítést szerzett 
személyek alapnyilvántartásában, illetve az egészségügyi dolgozók működési 
nyilvántartásában, 

 

 Egészségi alkalmasság igazolása, 

 

 Működési engedély,  

 

 Tevékenységi felelősségi biztosítás közhiteles igazolása,  

 

 A tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer biztosításának 
módja, 

 

 A jogviszony időtartama,  
 
3. A társas vállalkozás tagjakénti jogviszony létesítéséhez szükséges adatok 
 (dokumentumok) köre: 

 

 A társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata, 

 Az adott egészségügyi tevékenység végzésére jogosultság igazolása, 

 Igazolás arról, hogy a teljesítésre kijelölt személy szerepel az egészségügyi szakképesítést 
 szerzett személyek alapnyilvántartásában, illetve az egészségügyi dolgozók működési 
 nyilvántartásában 

 A teljesítő személy egészségi alkalmasságának igazolása, 

 Működési engedély, 

 Tevékenységi felelősségi biztosítás közhiteles igazolása, 

 A tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer biztosításának 
 módja, 

 A jogviszony időtartama.  
 
2. Önkéntes segítői megállapodás létesítéséhez szükséges adatok köre: 
 

 személyi adatok (név, születési hely,év,hónap, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, TAJ 
szám), 

 szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolata, 

 működési nyilvántartási szám, 

 1 évnél nem régebbi foglalkozás egészségügyi alkalmassági igazolás, 
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 munkáltatói igazolás, 
Továbbá: 

 a megállapodás időtartama, 

 az ellátandó feladat pontos megnevezése, 

 heti/havi óraszám megjelölése, 

 szakmai felettes megnevezése. 
 
 

Kelt: Budapest, 2011. április napján. 
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III. számú melléklet: 

 
A megbízási szerződések  

nyilvántartásával és kifizetésével kapcsolatos eljárás  
rendjéről 

 
 
1. A szerződést kötő szervezeti egység a megkötött szerződésből az aláírást követően egy eredeti 

példányt megküld a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) 
részére. 

 
2. A beérkező szerződéseket az Igazgatóság erre kijelölt ügyintézője tartja nyilván. 
 
3. A szerződést kötő szervezeti egység a szerződésben kikötött feltételnek megfelelő időben az 

Igazgatóságnak küldi meg a teljesítésigazolást.  
 
4. A beküldő szervezeti egység vezetőjének figyelembe kell venni, hogy a teljesítésigazolás beküldési 

határideje minden hónapban az Egyetem honlapján közzétett határnap. 
 
5. A szervezeti egység által megszövegezett szerződés az Igazgatóságon kerül ellenőrzésre, hogy az 

megfelel-e tartalmilag a jogszabályi rendelkezéseknek, továbbá az Egyetem belső szabályzataiban 
foglaltaknak. 

 
6. Nem tekinthető megfelelőnek a szerződés különösen: 

6.1. nincs pontosan meghatározva a megbízó, 
6.2. nem egyértelmű az ellátandó feladat megjelölése,  
6.3. illetve nem állapítható meg a megbízatás tárgya,  
6.4. a szerződésben meghatározott feladatra nem köthető megbízási szerződés,  
6.5. nem állapítható meg a teljesítési időtartam, illetve a díjazás mértéke, 
6.6. a megbízott azonosító adatai hiányosak, 
6.7. bármely fél részéről hiányzik a szerződés aláírása, 
6.8. nincs a szerződéshez csatolva a díjfedezet,  
6.9. szakfeladatszám hiányzik 
6.10.a számfejtéshez szükséges nyilatkozat, illetve a munkáltatói igazolása hiányzik. 
 

7. A teljesítés igazolás nem megfelelő különösen: 
7.1. nem állapítható meg a teljesítési időtartam (időszak), 
7.2. nincs aláírva, illetve nem az aláírásra jogosult írta alá, 
7.3. hiányzik a pénzügyi fedezet. 

 
8. Amennyiben a szerződés, avagy a teljesítésigazolás hiányos, a Szabályzat IV. számú melléklete 

szerinti nyomtatvány kitöltésével a beküldött iratokat visszaküldésre kerül a szervezeti egységnek.  
 

9. Amennyiben visszaküldésre kerül sor, a kifizetéssel kapcsolatos határidők betartása a szervezeti 
egységet terheli és köteles a lehető legrövidebb időn belül az iratokat hiánytalanul / hibátlanul 
ismételten beküldeni. 

 
10. A szabályszerű megbízási szerződéseket és teljesítésigazolásokat az Igazgatóság  ügyintézője excel 

formátumban rögzíti érkezési beérkezési sorrendben.  
 



  2011/07/25/ 
  

17. oldal, összesen: 36  

11. A beérkezést követően az ügyintézője ellenőrzi, hogy a teljesítésigazoláson megjelölt pénzügyi 
alapon a kifizetéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e. Fedezethiány esetén az 
ügyintéző haladéktalanul írásban, telefonon jelzi ezt a tényt a szervezeti egység gazdasági 
vezetőjének aki új, megfelelő alapot jelöl meg. 

 
12. Amennyiben az összeg rendelkezésre áll, az ügyintéző a szerződést és a  teljesítésigazolást rögzítésre 

a Bérosztálynak adja át.  
 
13. Kifizetésre minden esetben csak szabályszerű teljesítésigazolással kerülhet sor. 
 
14. A teljesítésigazolásoknak az Igazgatóságra történő beérkezéséig az szerződéseket az ügyintéző őrzi. 
 
 

Egyéb eljárási szabályok 
 
 
15. A jelen eljárási rend szerinti eljárásban a szervezeti egység gazdasági vezetése, a Humánerőforrás-

gazdálkodási Igazgatóság és a Bérosztály köteles együttműködni. 
 
16. Az együttműködésnek a célszerűségi és hatékonysági alapon kell megvalósulnia. 
 
17. Nem jár el megfelelően az a szervezeti egység amely akár információk nem megfelelő időpontban, 

avagy nem teljes körű tartalommal történő közlésével, illetve feladata indokolatlan késedelmével az 
eljárás hatékony menetét hátráltatja. 

 
18. Valamennyi résztvevő szervezeti egységnek akként kell eljárnia, hogy a jelen eljárási rend 

betartásával a szerződés feltételeinek megtartása egyetemi érdeknek minősül. 
 
19. A jelen eljárási rendet sértő szervezeti egység felelős a mulasztásáért avagy az eljárási cselekmény 

megfelelő végrehajtásáért.  
 
20. Amennyiben valamely szervezeti egység különösen ismételten olyan magatartást tanúsít, amellyel 

más szervezeti egységek tevékenységét hátráltatja, többlet ügyintézésre készteti, a szervezeti 
egységek vezetői kötelesek egymással az ilyen esetek elkerülése érdekében érdemben egyeztetni.  

 
21. A szervezeti egységek egyebekben kötelesek egymás tevékenységét szükség szerinti tájékoztatással 

segíteni. 
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Melléklet: 
 
II/1. számú melléklet: 
 

Hiánypótlásra felhívás 
 
Tájékoztatom, hogy a 2011……………hó………napján érkezett megbízási szerződésben 
hiányosságot észleltem. 
 
A tevékenységre vonatkozóan 
▫ tevékenység megnevezése és tartalma    ▫ megbízás időpontja 
▫ óraszám        ▫ megbízás összege  
 
Megbízottra vonatkozóan 
▫ személyi adatai (név, születési hely, idő, anyja neve)   ▫ adóazonosító, TAJ száma 
▫ munkavégzési jogviszonyra, nyugdíjra vonatkozó nyilatkozata ▫ lakcíme  
 
Tevékenység kifizetésére vonatkozóan 
▫ adókedvezmény, adóalapba beszámítás     ▫ számlaszáma  
 
Magánnyugdíjpénztárra vonatkozóan  
▫ tagság ▫ pénztár megnevezése(fenntartó 

nyilatkozat)  
Aláírásra vonatkozóan 
▫ megbízó aláírása, és pecsétje      ▫ megbízott aláírása 
▫ gazdasági vezető aláírása      ▫ dátum 
 
Fedezetre vonatkozóan 
▫ pénzügyi alap, költséghely, rendelésszám    ▫ pénzügyi fedezet  
 
Számfejtésre vonatkozóan 
▫ nyilatkozata        ▫ munkáltatói igazolása hiányzik. 
▫ jogviszony igazolása (hallgatói) 
 
Kérem, hogy a fentiekben megjelölteket szíveskedjenek pótolni kézhezvételtől számított 2 
munkanapon belül, ennek hiányában megbízási díj nem fizethető ki. 
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IV. számú Melléklet: szerződésminták 
A Szabályzathoz mellékelt szerződésminták tájékoztató jellegűek.  
A szerződésminták alkalmazása az egységes gyakorlat előmozdítása érdekében indokolt, 
ugyanakkor az egyes konkrét esetek sajátosságai eltérést indokolhatnak. 
 

Megbízási szerződés havidíjas/átalánydíjas oktatásra  
(természetes személlyel) 

 
Amely létrejött egyrészről a 
Neve:      ……………………………..  

…………………………….. 
Székhelye:     …………………………….. 
Képviseli:     …………………………….. 
 
mint megbízó, a továbbiakban Megbízó,másrészről 
 
Név:      ………………………………. 
Anyja neve:     ………………………………. 
Szül. hely, év, hó:    ………………………………. 
Lakcíme:     ………………………………. 
Levelezési címe:    ………………………………. 
TAJ száma:     ……………………………..... 
Adószáma:     ………………………………. 
Bankszámlaszáma:    ………………………………. 
      ………………………………. 
mint megbízott, a továbbiakban Megbízott 
 
(a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban egyenként említve „a Fél”, együttes említésük esetén  „a 
Felek”) között az alulírott helyen és napon, az alábbi tárgyban és feltételekkel. 
 

1. A Megbízó a 2005. évi CXXXIX. törvény 83. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek 
megléte alapján*, figyelemmel a 83. § (2) bekezdés rendelkezésére is, megbízza a 
Megbízottat oktatói feladatok ellátásával, amely megbízatást a Megbízott a jelen szerződés 
feltételeinek megfelelően elvállal. 

 
2. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a szerződés teljesítése során személyesen köteles 

eljárni, helyettesítésre nincs mód. 
 

3. A Megbízott elérhetősége: 
 

Telefonszám: ……………………………………. 
Címe: ……………………………………………. 
E-mail címe:……………………………………… 

 

4. A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység ellátásához a 2005. évi CXXXIX. 
törvény 83. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel. 

 
5. A Felek rögzítik, hogy az óraadó oktatói feladatot a Megbízó oktatási helyiségeiben, a 

Megbízó által teljes körűen biztosított tárgyi feltételrendszer igénybevételével teljesíti. 
*(az óraadó oktató által teljesített idő tartama nem haladja meg a teljes munkaidő 70%-át 
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6. Megbízó köteles a Megbízott által teljesítendő órák időbeosztását legalább 30 nappal 
megelőzően, írásban közölni. Az óraadó oktatói feladat jelen szerződés szerinti lényeges 
tartalmát, tematikát, az órabeosztást a Felek külön egyeztetik, illetve rögzítik. 

 
7. A Felek a jelen szerződést határozott, …….. hónapos időtartamra, …………………. 

napjától ………………….. napjáig terjedően kötik. A szerződés felmondására bármely Fél 
30 napos felmondási idő mellett indoklás nélkül jogosult. 

 
8. A Megbízott a megbízatás teljesítéséért megbízási díjra jogosult. Tekintettel arra, hogy a 

havonta teljesítendő óraszám a jelen szerződés megkötésekor még előre nem látható 
mértékben változhat, ezért a Felek a Megbízó költségeinek tervezhetősége érdekében, 
valamint figyelemmel a Megbízott részéről ekként fennálló nehézségre a teljesítés 
időtartamára nézve, a Felek jogszerű és méltányos érdekeinek megfelelően, havonta 
fizetendő átalánydíjban állapodnak meg. 

 
9. Az átalánydíj összege bruttó ………………. Ft, azaz bruttó ……………….. forint 

havonta. 
 

10. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízottat valamennyi, a jelen jogviszonyba tartozó 
feladat teljesítéséért a 9. pont szerinti díjazás illeti meg. 

 
11. A Megbízó, a tárgyhónapot követően a Megbízott által benyújtott – a Megbízó részéről 

kijelölt vezető által jóváhagyólag ellenjegyzett - teljesítésigazolás és a személyi 
jövedelemadóról szóló törvénynek megfelelő nyilatkozat alapján a megbízási díj az Egyetem 
bérfizetési rendjének megfelelően kerül átutalásra. 

 
12. A Megbízó a 11. pontban meghatározott dokumentumok alapján, mint kifizető, valamennyi 

törvényben meghatározott adó-, és járulékbevallási, és megfizetési kötelezettséget teljesíti.  
 

13. A Megbízott köteles a megbízatás teljesítése során a jogszabályi rendelkezések és az 
Egyetem szabályzatainak megfelelően eljárni. 

 
14. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a 

felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény rendelkezései az elsődlegesen irányadóak. 
 

15. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket 
elsősorban egymás közötti egyeztetés útján rendezik. Ennek sikertelensége esetén a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
16. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a személyi adataiban, 

elérhetőségében változás áll be, erről a Megbízót a változás beállásától számított 8 napon 
belül írásban értesíti. A közlés elmulasztásáért, illetve késedelmes megtételéért a Megbízott 
felel. 

A Felek a jelen szerződést átolvasták, értelmezték, majd, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag írják alá.  
 
Kelt: Budapesten, 2011... ………………hó……. … napján.  
Megbízó:       Megbízott: 
 
………………………………    ……………………………… 
Képviseli:       Képviseli: 
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Megbízási szerződés  

(oktatói feladat, óradíjas, természetes személlyel) 
 
 
Amely létrejött egyrészről a 

 
Neve:      Semmelweis Egyetem,  
Székhelye:      
Képviseli:      
mint megbízó, a továbbiakban Megbízó, másrészről 
 
Név:       
Szül. hely, év, hó:     
Lakcíme:      
Levelezési címe:     
TAJ száma:      
Adószáma:      
mint megbízott, a továbbiakban Megbízott 
 
(a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban egyenként említve „a Fél”, együttes említésük esetén „a 
Felek”) között az alulírott helyen és napon, az alábbi tárgyban és feltételekkel. 
 
1 A Megbízó a 2005. évi CXXXIX. törvény 83. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek megléte 

alapján*, figyelemmel a 83. § (2) bekezdés rendelkezésére is, megbízza a Megbízottat óraadó oktatói 
feladat ellátásával, amely megbízatást a Megbízott a jelen szerződés feltételeinek megfelelően 
elvállal. 

 
2 Az óraadói oktatói feladat magában foglal: ……………………………………………….. 
 
3 A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a szerződés teljesítése során személyesen köteles eljárni, 

helyettesítésre nincs mód. 
 

4 A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység ellátásához a 2005. évi CXXXIX. törvény 
83. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel. 

 
5 A Felek rögzítik, hogy az óraadó oktatói feladatot a Megbízó oktatási helyiségeiben, a Megbízó 

által teljes körűen biztosított tárgyi feltételrendszer igénybevételével teljesíti. 
 

6 Megbízó köteles a Megbízott által teljesítendő órák időbeosztását legalább 30 nappal megelőzően, 
írásban közölni. Az óraadó oktatói feladat jelen szerződés szerinti lényeges tartalmát, tematikát, az 
órabeosztást a Felek külön egyeztetik, illetve rögzítik. 

 
7 A Felek a jelen szerződést határozott időtartamra, ……………. napjától ………………. napjáig 

terjedően kötik. A szerződés felmondására bármely Fél 30 napos felmondási idő mellett indoklás 
nélkül jogosult. 

 
8. A Megbízó a Megbízott tevékenységéért megbízási díjat tartozik fizetni, amelyet a Felek óradíjként 

határoznak meg. Az óradíj bruttó összege ………..- Ft/óra, azaz 
………………………………….. forint/óra. 

*(az óraadó oktató által teljesített idő tartama nem haladja meg a teljes munkaidő 70%-át 
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9. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízottat valamennyi, a jelen jogviszonyba tartozó feladat 

teljesítéséért a 8. pont szerinti díjazás illeti meg. 
 
10. A Megbízó, a tárgyhónapot követően a Megbízott által benyújtott – a Megbízó részéről kijelölt 

vezető által jóváhagyólag ellenjegyzett - teljesítésigazolás és a személyi jövedelemadóról szóló 
törvénynek megfelelő nyilatkozat alapján a megbízási díj az Egyetem bérfizetési rendjének 
megfelelően kerül átutalásra. 

 
11. A Megbízó a 10. pontban meghatározott dokumentumok alapján, mint kifizető, valamennyi 

törvényben meghatározott adó-, és járulék-bevallási, és megfizetési kötelezettséget teljesíti.  
 
12.  A Megbízott köteles a megbízatás teljesítése során a jogszabályi rendelkezések és az Egyetem 

szabályzatainak megfelelően eljárni.  
 
13.  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a 

felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény rendelkezései az elsődlegesen irányadóak. 
 
14 A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 

egymás közötti egyeztetés útján rendezik. Ennek sikertelensége esetén a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
15. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a személyi adataiban, elérhetőségében 

változás áll be, erről a Megbízót a változás beállásától számított 8 napon belül írásban értesíti. A 
közlés elmulasztásáért, illetve késedelmes megtételéért a Megbízott felel. 

 
A Felek a jelen szerződést átolvasták, értelmezték, majd, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag írják alá.  
(A jogviszony tényleges jellege szerint a törvényi rendelkezéseknek megfelelően jogvita esetére a kikötött bíróság eltérő 
lehet, így a törvényi feltételek esetén a Fővárosi Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik.)  
 
 
Kelt: Budapesten, 2011... ………………hó … napján.  
 
Megbízó:       Megbízott: 
 
 
………………………………    ……………………………… 
Képviseli:       Képviseli: 
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Megbízási szerződés 
(szabadfoglalkozású jogviszony) 

 
Amely létrejött egyrészről a 
 
Neve:     ………………………………………. 
Székhelye:    ………………………………………. 
Adószáma:    ………………………………………. 
Bankszámlaszáma:   ………………………………………. 
Képviseli:    ………………………………………. 
mint megbízó, a továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről 
 
Név:     ………………………………………. 
Lakcíme:    ………………………………………. 
Születési hely, idő:   ………………………………………. 
Anyja neve:    ………………………………………. 
TAJ száma:    ………………………………………. 
Adóazonosító száma:   ………………………………………. 
Bankszámlaszáma:   ………………………………………. 
Működési nyilvántartási szám: ………………………………………. 
mint megbízott, a továbbiakban Megbízott 
 
(a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban egyenként említve „a Fél”, együttesen említve „a Felek”) 
 
között az alábbi feltételekkel. 
 
1. A szerződés tárgya 
 
 
1.1 A Megbízó megbízza a Megbízottat a 2003. évi LXXXIV. törvény 8. § rendelkezése alapján, 

………………………. szakorvosi feladatkör ellátásával, amely megbízatást a Megbízott a jelen 
szerződés feltételeinek megfelelően elvállal. 

 
1. A Megbízó kijelenti, hogy a megbízatást a …………………………… szolgáltatása 

keretében kell teljesíteni, a megbízatás tárgya ........................................, amelyet a Megbízott 
mint megbízatást a jelen szerződés feltételeinek megfelelően vállal el. 

 
1.3 A Megbízott kijelenti és igazolja, hogy a rendelkezik az 1.1 pontban meghatározott 

tevékenység ellátásához szükséges szakképesítéssel, szakmai tapasztalattal, továbbá érvényesen 
szerepel a szakorvosi működési nyilvántartásban. 

 
2. A Megbízott kötelezettségei 
 
2.1 A Megbízott a tevékenységét az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai 

követelmények keretei között, az etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete 
szerint, valamint a rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten, a 
szakmai kompetenciájának megfelelően köteles teljesíteni.  
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2.2 A Megbízott kijelenti, hogy eljárásában minden esetben betartja a beteg személyisége, méltósága 
és jogai tiszteletben tartása, életkorának, valamint önrendelkezése figyelembevételének 
követelményét. 

 
2.3 A Megbízott részére utasítást a Megbízó szakmai vezetője, ……………………………. adhat. 

A Megbízott a feladatát a szakmai vezető által meghatározottak szerint, önállóan végzi.  
 
2.4 A Megbízott az 1.1 pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtásában történő 

közreműködése körében utasítási joggal nem rendelkezik. 
 
2.5 A Felek megállapodnak, hogy a feladatellátás időtartamát 60 napos időtartamra előzetesen 

egyeztetik, illetve 30 napos időszakokra állapítják meg az időbeosztást. A Megbízót az 
egyeztetésen a szakmai vezető képviseli. 

 
2.7 A Megbízott feladatkörébe tartozó egyes feladatokat a szakmai vezető jogosult 

meghatározni. 
 
2.8 A Megbízó szakmai vezetője biztosítja, hogy a Megbízott és a Megbízóval jogviszonyban álló 

más egészségügyi tevékenységet folytató személyek teljesítés-ellátása összehangolt legyen. 
Ennek megfelelően a szakmai vezető utasításait a Megbízott végrehajtani tartozik. 

 
2.9 A Megbízott köteles külön nyilatkozatot tenni arról, hogy a jelen jogviszony mellett fennálló 

egyéb egészségügyi tevékenység folytatására irányuló jogviszonyaira is tekintettel, az egy héten 
valamennyi jogviszonyában végzett egészségügyi tevékenysége együttes időtartama 6 havi 
átlagban nem haladja meg a heti 60 órát, ügyeleti tevékenység esetén a heti 72 órát, továbbá az 
egészségügyi tevékenység időtartama egy naptári napon a 12 órát nem haladja meg.  

 
2.10 A Megbízott a 2.9 pontban meghatározott nyilatkozatban foglaltakat a jelen szerződéses 

jogviszony teljes tartama alatt betartani köteles. 
 
3. A Megbízó kötelezettségei, díjazás és fizetési feltételek 
 
3.1 A Megbízó a Megbízott részére a jelen szerződés szerinti feladatok szerződésszerű teljesítéséért 

megbízási díjat fizet, amelynek bruttó összege: 

 
……………………… Ft/ óra, azaz………..Ft/óra 

 
3.2.  A Megbízott teljesítéséről a Megbízó szakmai vezetője minden tárgyhót követően 

teljesítésigazolást állít ki. A teljesítésigazolás és a személyi jövedelemadóról szóló 
törvénynek megfelelő nyilatkozat alapján a megbízási díj az Egyetem bérfizetési rendjének 
megfelelően kerül átutalásra. 

 
3.3  A Megbízó a 3.2. pontban meghatározott dokumentumok alapján, mint kifizető, 

valamennyi törvényben meghatározott adó-, és járulék-bevallási, és megfizetési 
kötelezettséget teljesíti. 

 
 
 
 
 
 



  2011/07/25/ 
  

25. oldal, összesen: 36  

 
4. A Felek felelősségére vonatkozó rendelkezések 

 
4.1 A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen szerződéses feladatai ellátását a 

tevékenységével esetlegesen okozott károk megtérítését biztosító kötelező felelősségbiztosítási 
szerződés megkötése nélkül végezheti. A Megbízott tevékenységéért a Megbízó áll helyt. 

 
4.2 A Megbízott ugyanakkor felelősséggel tartozik azokért az esetlegesen okozott károkért, amelyek 

tekintetében szándékosság vagy súlyos gondatlanság terheli. Amennyiben a Megbízott a vezetői 
utasítást nem tartja be, attól eltérően jár el, úgy felelős azokért a károkért is, amelyek a felettes 
utasításának betartásával nem következtek volna be. 

 
5. A szerződés időbeli hatálya, módosítása, megszüntetése 

 
5.1 A Felek a jelen szerződést határozott időtartamra, ……………………….. napjától 

………………………….. napjáig kötik. 
 
5.2 A szerződés módosítását bármely Fél, bármikor jogosult kezdeményezni. A kezdeményezésre a 

másik Fél köteles 30 napon belül választ adni. 
 
5.3 A szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek kifejezett megállapodása alapján tehető 

érvényesen, és a szerződésmódosításra egyebekben a szerződés megkötésére vonatkozó 
rendelkezések megfelelően irányadóak. 

 
5.4 A szerződés felmondására bármely Fél 30 napos felmondási idő mellett, indokolás nélkül 

jogosult, azonban abban az esetben, amennyiben a szerződésből hátralévő idő 30 napnál 
kevesebb, úgy a szerződést felmondani érvényesen már nem lehet.   

 
6. Titoktartási rendelkezések 
 

 A Megbízott köteles teljesítése során a személyi adatok védelméről szóló, továbbá az 
egészségügyi adatok védelméről szóló törvényi rendelkezéseket betartani. 

 

 A Megbízott továbbá a tudomására jutott, a Megbízottat, avagy harmadik személyt illető adatot, 
tényt, információt és megoldást sem maga, sem más személy vagy szervezetek jogellenes 
előnyére, vagy hátrányára nem használhatja fel, azokat nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik 
személyekkel nem közölheti, illetve nem teheti hozzáférhetővé.  

 

 A Megbízott a személyes, illetve egészségügyi adatokat kizárólag a törvényi esetekben és a 
törvényes jogkörében eljáró hatóság törvényben rögzített módon történő megkeresése esetén 
szolgáltathatja ki a megkereső hatóság részére, a szakmai vezető egyidejű tájékoztatásával.  

 

 Egyebekben bármely olyan adat, tény, információ, megoldás, amelynek titokban maradásához a 
Megbízónak törvényes, illetve méltányolható érdeke fűződik, kizárólag a Megbízó írásbeli 
engedélyével ismertethető meg harmadik személyekkel.  

 
7. Munkaköri alkalmasság  
 
7.1 Tekintettel arra, hogy egészségügyi tevékenység végzésére csak az az egészségügyi dolgozó 

jogosult, aki egészségi, mentális és fizikai (a továbbiakban együtt: egészségi) állapotára 
tekintettel az adott tevékenység végzésére képes és alkalmas, a Megbízott az egészségügyi 
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tevékenység megkezdése előtt köteles előzetes alkalmassági vizsgálaton részt venni, illetve 
amennyiben az alkalmas minősítéssel rendelkezik, az igazolást a megbízónak bemutatni.  

 
7.2 A Megbízó kiköti, a Megbízott tudomásul veszi, hogy a foglalkozási-egészségügyi szakorvos 

munkaköri alkalmasságot igazoló szakvéleménye hiányában a tevékenység folytatása nem 
kezdhető meg. 

 
8. Egyéb rendelkezések 
 
8.1 A Megbízott köteles 8 napon belül a Megbízónak bejelenteni, ha a személyes adatiban a jelen 

szerződést, illetve a szerződéses teljesítést érintően változás történik. A közlés elmulasztásából, 
illetve késedelmes megtételéből adódó károk, következmények teljes mértékben a Megbízottat 
terhelik. 

 
8.2 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egészségügyről 

szóló törvény, továbbá a 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a 31/2001.(X.3.) EüM rendelet 
szabályai az elsődlegesen irányadók. 

 
8.3 A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 

egymás közötti egyeztetés útján rendezik. Ennek sikertelensége esetén a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 
 
Mellékletek: 
 
(ld. A Szabályzat II. számú mellékletét) 
 
A Felek a jelen szerződést átolvasták, értelmezték, majd mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag írják alá.  
 
Kelt: Budapesten, 2011..…………………….… napján.  
 
 
Megbízó:        Megbízott: 
 
 
 
…………………………….      ……………………………. 
Képviseli:         
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Megbízási szerződés 
            (vállalkozás, oktatási tevékenység) 
Amely létrejött egyrészről a 
Semmelweis Egyetem (szervezeti egység megnevezése)……………………………… 
Székhelye:    ……………………………………………………….. 
Képviseli:    ………………………………………………………... 
mint megbízó, a továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről 
 
(cég megnevezése)…………………………………………………… 
Székhelye:    …………………………………..  
Telephelye:    …………………………………... 
Bejegyezve:    ………………………………….. 
Cégjegyzékszáma:   ………………………………….. 
Adószáma:    ………………………………….. 
Számlavezető bank:   ………………………………….. 
Bankszámlaszáma:   ………………………………….. 
Képviseli:    …........................................................ 
mint megbízott, a továbbiakban Megbízott, 
 
(a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban egyenként említve „a Fél”, együttesen említve „a Felek”) 
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi tárgyban és feltételekkel. 
 
1. A szerződés tárgya 
 
A Megbízó megbízza a Megbízottat ………………….. oktatási tevékenységgel, amely megbízatást a 
Megbízott a jelen szerződés feltételeinek megfelelően elvállal. 
 
2. A Megbízott oktatási feladatai elsődlegesen az alábbiakra terjednek ki: 

1. ………………… 
2. ……………….. 
3. ………………. 
4. …………….. 

 
3. A Megbízott kötelezettségei 
 

 A Megbízott kijelenti, hogy az oktatási feladatok tartására kijelölt teljesítő személy rendelkezik a 
jogszabályi követelményeknek megfelelő képesítéssel, továbbá szakmai tapasztalattal. 

 

 A Megbízott a tevékenységét a TEÁOR nomenklatúra szerinti ………………………. 
tevékenységi körök alapján látja el. 

 

 A Megbízó tájékoztatta előzetesen a Megbízottat a Megbízó belső szabályzatairól, így 
különösen a Szervezeti és Működési Szabályzatról, az Adatvédelmi Szabályzatról, illetve az 
egészségügyi dokumentáció vezetésére vonatkozó szabályzatról, a szabályzatokhoz való 
hozzáférésről, amelyekben foglaltak betartása a vonatkozó jogszabályi rendeletek mellett a 
Megbízott számára a jelen jogviszonyból kifolyólag keletkező kötelezettségei teljesítése során 
kötelező. A Megbízott a szerződés aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatás megtörtént.  
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 A Megbízott a megbízatást a klinika-igazgató, mint szakmai vezető irányítása alatt végzi, 
számára utasítást kizárólag a szakmai vezető adhat. Az utasítás különösen a feladatok 
meghatározására, a tevékenység más dolgozók munkájával történő összehangolására, az oktatási 
tematikának a meghatározott keretek közötti alakítására, illetve az oktatás megfelelő 
koordinációjával összefüggő kérdésekre terjedhet ki, a szakfeladatokban a Megbízott önállóan 
jár el. 

 

 A Megbízott utasítási joggal nem rendelkezik, a feladatai ellátásához szükséges szervezési 
feladatokban a szakmai vezető által kijelölt dolgozó segíti. 

 

 A feladatellátás teljes tárgyi feltételrendszerét a Megbízó biztosítja.  
 

 A Megbízott az 1.1. pontban megjelölt feladatait heti  …….. óra  időtartamban látja el, a Felek 
az időbeosztást legalább egy héttel előre egyeztetik. A feladatok megszervezése, az oktatásokra 
történő felkészülésre a Felek nem számolnak el időtartamot. 

 

 A szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a Megbízott a feladatellátás során a 
szabályzatok, illetve vezetői utasításoknak megfelelő elszámolásokat, nyilvántartásokat köteles 
vezetni, amennyiben ettől eltérő, illetve ezen felüli dokumentálás indokolt, úgy erre a Megbízott 
tesz javaslatot a szakmai vezetőnek. 

 
4. A Megbízó kötelezettségei, díjazás és fizetési feltételek 
 
4.1 A Megbízó a Megbízott tevékenységéért megbízási díjat tartozik fizetni, amelyet a Felek 

havonta fizetendő átalánydíjként/óradíjként határoznak meg. Az átalánydíj/óradíj bruttó 
összege ……………... - Ft / hó, vagy ………………..- Ft / óra, azaz 
……………………forint havonta, vagy /………….- Ft/óra. A megbízási díj a Megbízott 
valamennyi felmerült költségét, illetve feladatellátásának az ellenértékét tartalmazza, így 
különösen az oktatási órák tartását, a szervezési feladatok ellátását és felkészülést. 

 
4.2 A Megbízott a teljesítéséről a tárgyhót követően teljesítésigazolást állít ki, amelyet a szakmai 

vezető igazol.  
 
4.3 A Megbízott a teljesítésigazolás alapján jogosult számlát kiállítani, amelynek összegét a Megbízó 

a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles kiegyenlíteni a Megbízott 
bankszámlájára történő átutalással.  

 
4.4 A Megbízott a megbízási díjon felül egyéb juttatásra semmilyen jogcímen nem jogosult, kivéve, 

ha a Felek erre nézve írásban a jelen szerződést módosítják. 
 
4.5 A Megbízó a megbízási díjból levonást nem eszközöl, az adó- és járulékterheket a Megbízottnak 

kell bevallania és megfizetnie a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé. 
 
5. A Felek felelősségére vonatkozó rendelkezések 
 
5.1 A Megbízott a tevékenységét a Megbízó felelősségbiztosítása terhére látja el, a felelősséget a 

Megbízott esetleges károkozásáért a Megbízó vállalja. A Megbízó helytállási kötelezettsége nem 
terjed ki a súlyos gondatlansággal, avagy szándékosan okozott károkért.  
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5.2 A Megbízott önálló és teljes körű felelősséggel tartozik mindazon eszközök állagának 
megóvásáért, amelyeket kizárólagosan használ, illetve birtokában tart. Az ilyen eszközökben 
bekövetkező károkért a felelősség a Megbízottat terheli. 

 
5.3 A kártérítési felelősségre egyebekben a polgári jogi kárfelelősség általános szabályai 

vonatkoznak 
 
6. A szerződés időbeli hatálya, módosítása, megszüntetése 
 

 A Felek a jelen szerződést határozott, 2011……………..hó………. napjától 
2011…………………..hó……………. napjáig tartó időtartamra kötik. 

  

 A szerződés módosítását bármely Fél, bármikor jogosult kezdeményezni. A szerződés 
módosítása kizárólag írásban, a Felek kifejezett megállapodása alapján tehető érvényesen, és a 
szerződésmódosításra egyebekben a szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni. 

 

 A szerződés rendes felmondására egyik Fél sem jogosult. Amennyiben bármely Fél a szerződést 
felmondja, köteles a határozott időtartamból még hátralévő időtartamra járó díjak összegét a 
másik Félnek megtéríteni. 

 

 A szerződés megszüntetésével egyebekben a Felek kötelesek egymással elszámolni. 
 

 A Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnésekor az elszámolás keretében 
tartozik elszámolni a visszaszolgáltatási kötelezettség mellett átvett tárgyi eszközökkel. 
Amennyiben a visszaszolgáltatási kötelezettséget a Megbízott nem teljesíti maradéktalanul, azon 
tárgyi eszközök amortizációval csökkentett beszerzési értékét, amelyek elszámolásra nem 
kerülnek, jogosult közvetlenül a megbízási díj összegéből levonásba helyezni. A levonásról 
részletes elszámolást kell adni.  

 
7. Titoktartási rendelkezések 
 
 A Megbízott köteles a teljesítése során a személyes adatok védelméről szóló, továbbá az 

egészségügyi adatok védelméről szóló törvényi rendelkezéseket betartani. A Megbízott továbbá 
a tudomására jutott, a Megbízottat, avagy harmadik személyt illető adatot, tényt és megoldást 
sem maga, sem más személy vagy szervezetek jogellenes előnyére, vagy hátrányára nem 
használhatja fel, azokat nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személyekkel nem közölheti, 
illetve nem teheti hozzáférhetővé.  

 
 A Megbízott a személyes, illetve egészségügyi adatokat kizárólag a törvényi esetekben és a 

törvényes jogkörében eljáró hatóság törvényben rögzített módon történő megkeresése esetén 
szolgáltathatja ki a megkereső hatóság részére. Egyebekben bármely olyan adat, tény, 
információ, megoldás, amelynek titokban maradásához a Megbízónak törvényes, illetve 
méltányolható érdeke fűződik, kizárólag a Megbízó írásbeli engedélyével ismertethető meg 
harmadik személyekkel.  

 
8. Egyéb rendelkezések 
 
8.1 A Megbízott köteles 8 napon belül a Megbízónak bejelenteni, ha a személyes adatiban a jelen 

szerződést, illetve a szerződéses teljesítést érintően változás történik. A közlés elmulasztásából, 



  2011/07/25/ 
  

30. oldal, összesen: 36  

illetve késedelmes megtételéből adódó károk, következmények teljes mértékben a Megbízottat 
terhelik. 

 
8.2 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsőssorban a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
8.3 A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 

egymás közötti egyeztetés útján rendezik. Ennek sikertelensége esetén a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 
A szerződő Felek a jelen szerződést átolvasták, értelmezték, majd mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag írják alá.  
 
Kelt: Budapesten, 2011.  …………......…. …. napján.  
 
Megbízó:        Megbízott: 
 
 
…………………………….      ……………………………. 
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Megbízási szerződés 
(természetes személlyel nem egészségügyi, és nem oktatási feladatokra) 

 
Amely létrejött egyrészről a 
Semmelweis Egyetem …………………………………………………………. 
Székhelye:    ………………………………………… 
Képviseli:    ………………………………………… 
Adószám:    ………………………………………… 
Számlaszám:    ………………………………………… 
mint megbízó, a továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről 
……………………………………………………………………… 
lakcíme: ………………………………………… 
Anyja neve: ………………………………………… 
Születési hely, idő: ………………………………………… 
adóazonosító jele: ………………………………………… 
TAJ száma: ………………………………………… 
Számlavezető bank:   ………………………………………… 
Bankszámlaszáma:   ………………………………………… 
mint megbízott, a továbbiakban Megbízott 
 
(a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban egyenként említve „a Fél”, együttesen említve „a Felek”) 
 
között az alábbi feltételekkel. 
 
1. A szerződés tárgya 
 
1.1 A Megbízó megbízza a Megbízottat ……………………………………………….. 

(tevékenység / feladat rövid, tömör, de pontos és egyértelműen megfogalmazott megnevezése), 
amely megbízatást a Megbízott a jelen a jelen szerződés feltételeinek megfelelően elvállal. 

 
2. A Felek kötelezettségei 
 
2.1 A feladatellátás helye:  
 
2.3 A feladatellátás módja (teljesen önálló / önállóan, de részben együttműködve):  
 
2.3 A tevékenység / feladat részletes leírása:  
 
2.4 Ki biztosítja a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeit: 
 
2.5 Utasításadásra jogosult a Megbízó részéről: 
 
2.6 A Megbízott nyilatkozata arról, hogy az Egyetem vonatkozó szabályzatait megismerte és 

magára nézve kötelezőnek fogadja el (szakmai és együttműködési szabályok, baleset-, tűz-, 
munkabiztonsági szabályzatok):  
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2.7 A Megbízó tevékenységének ellenőrzésére jogosult: 
 
Egyéb kikötések: ……………………………………………* 
 
 
3. Díjazás és fizetési feltételek 
 
3.1 A Felek a megbízás díját átalány-összegben (havonta vagy eltérő rendszerességgel, esetleg egyösszegben)/ 

óradíjban (valamelyik a kettő közül) állapítják meg: 
 
3.4 A Megbízott a végzett munkákról havonta összesített számlát állít ki és juttat el a Megbízó 

részére. A Megbízó a számla ellenértékéből valamennyi, a kifizetőt terhelő adó- és járulékterhet 
elszámolja és levonja és a Megbízott számára a nettó összeget utalja át. Az összeg kifizetése az 
Egyetem számfejtési s kifizetési rendjének megfelelően történik.  

 
3.5 A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő banki tranzakciós időtartam esetén a Megbízó 

teljesítési napja az a nap, amikor a Megbízó számláját a Magyar Államkincstár az átutalandó 
összeggel megterheli.  

 
5. A Felek felelősségére vonatkozó rendelkezések 
 
4.3 A Megbízott teljes kárfelelősséggel tartozik az átvett eszközökért, az eszközök Megbízó részére 

történő átadásáig.  
 

4.4 Egyebekben a Felek a Polgári Törvénykönyv általános kárfelelősségi szabályait tekintik 
irányadónak.    

 
Egyéb kikötések: ……………………………………………* 
 
 
6. A szerződés időbeli hatálya, módosítása, megszüntetése 
 
5.5 A Felek a jelen szerződést határozott időtartamra, ……………………. napjától 

…………………………. napjáig kötik. 
 
5.6 A szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek kifejezett megállapodása alapján tehető 

érvényesen, és a szerződésmódosításra egyebekben a szerződés megkötésére vonatkozó 
rendelkezések megfelelően irányadóak. 

 
5.7 A szerződés felmondására bármely Fél 30 napos felmondási idő mellett, indokolás nélkül 

jogosult, azonban abban az esetben, amennyiben a szerződésből hátralévő idő 30 napnál 
kevesebb, úgy a szerződést felmondani érvényesen már nem lehet.   

 
6. Egyéb rendelkezések 
 
6.1 A Megbízott köteles 8 napon belül a Megbízónak bejelenteni, ha a személyes adatiban a jelen 

szerződést, illetve a szerződéses teljesítést érintően változás történik. A közlés elmulasztásából, 
illetve késedelmes megtételéből adódó károk, következmények teljes mértékben a Megbízottat 
terhelik. 
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6.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, rendelkezései az 
elsődlegesen irányadók. 

 
6.3 A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 

egymás közötti egyeztetés útján rendezik.  
 
Egyéb kikötések: ……………………………………………* 
 
A Felek a jelen szerződést átolvasták, értelmezték, majd mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag írják alá.  
 
Kelt: Budapesten, 2011... …………….... napján.  
 
 
Megbízó:        Megbízott: 
 
 
 
…………………………….      ……………………………. 
Képviseli:          

  

 

 

 

* Szükség szerint 
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34. oldal, összesen: 36  

Megbízási szerződés hosszabbítása 
(cégbíróságra bejegyzett szervezettel) 

Amely létrejött egyrészről a  
 
Neve:       
Székhelye:      
Képviseli:               
 
mint megbízó, a továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről, 
 
Cégnév:       
Képviseli:      
Székhelye:      
Levelezési címe:     
Cg. szám:         
Adószáma:      
Bankszámlaszáma:  
mint megbízott, a továbbiakban Megbízott 
 
(a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban egyenként említve „a Fél”, együttes említésük esetén „a 
Felek”) 
 
között az alábbi feltételekkel. 
 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük ……………. napjától ………………... napjáig 
 megkötött …………………. számú megbízási szerződés hatályát meghosszabbítják 
 ………………… napjától . ……………….. napjáig. 
 
2. A Megbízó a Megbízott részére a jelen szerződés szerinti feladatok szerződésszerű 
 teljesítéséért megbízási díjat fizet, amelynek bruttó összege a megbízási szerződés 
 hosszabbításának időtartamára ……………….. azaz ………………………….. 
 
3. A megbízási díj kifizetése a teljesítést követően, a Megbízott által kiállított teljesítésigazolás 
alapján történik, az Egyetem bérfizetési rendjének megfelelően.  
 
4. A szerződés további pontjai nem módosulnak, változatlan tartalommal maradnak  hatályban. 

 
Kelt: Budapest, 200………………….hó…………………napján. 
 
Megbízó:       Megbízott: 
 
…………………………….     ……………………………. 
Képviseli:       Képviseli: 
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Megbízási szerződés megszüntetése 
 
Amely létrejött egyrészről a 

Semmelweis Egyetem (szervezeti egység megnevezése) 
Székhelye:     
Képviseli:     
 
mint megbízó, a továbbiakban Megbízó, másrészről 
 
Név:      
Születési hely, idő:    
Anyja neve:     
Lakcíme:      
TAJ száma:     
Adószáma:     
 
mint megbízott, a továbbiakban Megbízott 
 
(a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban egyenként említve „a Fél”, együttesen említve „a Felek”)  
között az alulírott helyen és napon az alábbi tárgyban és feltételekkel. 
 

1. Felek által ……év ……….hó …. napján létesített ………………. számú megbízási 
szerződést, - amely ……..év …..hónap … napjától ..év……hónap…….. napjáig van 
érvényben, és …………………………… vonatkozik - ……év…………..hó…………. 
napjával közös megegyezéssel megszüntetik. 

 
2. Felek kijelentik, hogy az egymás közötti elszámolásnak és a visszaszolgáltatási 

kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek, további követelést egymással szemben nem 
támasztanak. 

 
A szerződő Felek a jelen megállapodást átolvasták, értelmezték, majd mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag írják alá.  
 
Kelt: Budapesten, 2011. ………………. hó…………… napján.  
 
Megbízó:        Megbízott: 
 
 
 
…………………………….      ……………………………. 
Semmelweis Egyetem                   
(szervezeti egység megnevezése) 
Képviseli: 
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36. oldal, összesen: 36  

NYILATKOZAT 
 

Egészségügyi tevékenység napi, heti keretének betartásáról 
 

 
Nyilatkozatot tevő egészségügyi dolgozó neve: ……………………......................……………. 

 
Születési helye, ideje:     ……………………......................…………….
      
Állandó lakcíme:      ……………………......................……………. 

 
Ideiglenes lakcíme:     ……………………......................…………….  

 
Adóazonosító jele:     ……………………......................…………….  

 
TAJ száma:      ……………………......................…………….  
 
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § és 13 
§-a alapján bejelentem, hogy egészségügyi tevékenységem az egyetemi jogviszonyom keretében 
végzendő egészségügyi tevékenységemmel együtt sem haladja meg egy naptári napon a 12 órát és – 6 
hónap átlagban – az önként vállalt többletmunkával együtt a heti 60 órát, illetve ügyeleti tevékenység 
esetén a heti 72 órát. 
 
 
Budapest, 2011... ……………………. hó …… napján 
 
 
 
 

……………………………………………… 
egészségügyi dolgozó 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


