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Nos REcroR ET sENATus, {JÍ*|VĘRSIT^T|$ tjłEptctNÁE' |N clv|ĺATE
PÉcs RES|DENTIS memoĺfoe commendämus tenoře. :Prqé'éntir1ĺn sígniftcon.
(es., gľlbusexpedit üłĺĺvefiis. qüod cum |oudobili moĺé'gb'o.ntiquo i4stitrrtum
sil ut qui shJdiłs đtque oľtibus Medicinoe operom ooÝĺtęÍ noĺŕqŕgnt'iiĺdem.
qu$ {sđpĺinis debitq giodu excu|É.pĺębötłĺiue srint. P'riusguqĺn od vitqe
g!.mÍňunĺs usum ét ad pruxim sese conferon! eorundem dĺsciplinqĺum Doc.
toíes pŕonuncłori desuperqué' legílimum testĺmonium a'ccipejé solBint' ideo
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.ę9,ddde. .ln q.uonrfi omnium: fidęm dĺploĺĺo ho'd .Unĺverśitctis:nolitĺoe :sigillo
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?3lo'03 Mibzaki kńańäs, f€il€sz*és
74t3'03 Fiac- és közvélemény-k|ńatás
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9232|03 Mifułkgeti kięségĺtő úeÉteaység
924o:03 iłíľBgmökségi

2.} A t&sasás můködése haüáľozaflau időľe gót.

5ĺ ĺ't.ú'fu*y'ĺg .koreuł. utozo, e jogszabál@ ľe"đéry.ję-lryP
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.-.^^^ -'zzl.'ľoáenołeľ -tágtó Nĺń4dořné tsfiĺý1'..?i.0.m.:FŁ,, Y,

tetoszłzii'tĺľgeą€ľ foÍint, aBev kizłhí'' !4g ryá€E beÍebď at & anęly a ÉIEasás
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5.) Az 
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tÔvábbi bevonásfoól _ a Gt flal megbatfumt ęse&öľben - a
. taggrüt*}atrozasald6aĹ
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7ł) A,teEÉtés e töÉgt&e feleąetégít a táÍs@ töĺzst6kén fętĚlí Yagiloüńból iś.: 
aoffitlĺ*t. Á tłiľzstóke flyeii fe1etel.gse.- řao" uuĺáes.$Eoř- a ągot
tčĘsbetéteit növeli' a korábbi ŕörzĺbetéteE bal

A TÁRsAsÁGTAGGY'ĹILÉ^SE

i.) Ä táĺsasĺg tageruĺés€i az ügľvezęrö Írŕvja ôsve. Ä iáIgság evenie iegailĄbb

.€st ĺqgsđIést kötelęŚ taĺlaĺi.(lęn& Eggy.őI6i. A ÍáÍsasäg taggrĺIését a
tageyúIés ráttt męválaszbü levezet'ó elnök veaeti. A taggJřülésen való
Ípsuĺ.éúelben akađiĺJozott tag m€gbáŕąlmazás úti'łn képlisęlteÍheti mag{ĺ Neĺĺ
tďret mębelmĺizoü az ügľézet6, a.dgľeue6. Á megfutalmazás csak
közłkiraŕbą rBsŕ teŁĺes bizon. yítr :ę{'ęi6..ri foę{alva éľYęqlyes. A
€ĺ w..ben väsl a t&$sci Ś éśbéĺl:mecFąáĺ'ozott lesgteken tÍĺł.Ťl a
&gffiést',żrl*or íś oryze kelt hívai; ba u, a táÍsaság ád€kébęn eryđbkém
iY'il.(éiíé'i

2.} Á .agry'més kiláptqgos b1ssköť'ébe €ľ.toa'st ą GŁ tv. 141.$ {2)
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-^-L!-ś.-J., n EBBJttĺ^ĺę 4 ĺ€Ure! ě !íł,u€N ÄvawYq ffi EÝ€'tYÉ. A uÉ]gBYuL
ętkĺildése és a taggĺűlés'nap.la tozntt iegalń,bb 15 nap idököznek kelĺ eltelnie.
ĺĺa a tągg;4ü''és łÍnss szab{lÍ $ĺeu öc:r'bívľd' bgfitozatot csak alckor
Ę!4,-Éa Ęje'ien łiIE üs a.ąg5điies Ee,gbłÍása eiien a tégok
aemđlakomaŁ

ł.} l"taeryül'És batÜozďeépeĹ haazona tôľzsĺökę lepläbb ftlg' vary aleadható
sza:rmllatok töb''bs.ége képľisti'lyę. rw.}Ia E Egsr&lés h*ámzą*Éptętęa a
megismétett taggr&tést az eneđetÍ sryfu&db€e sroeplő üsŕ€eb€n a jelenlevőt
áĺal k@sek tffiEtőkę nerteét6J'f6geęlk'ff t*ĺroa*tĹoęs' A megiq#telt

'ą1 eredđi - haśározti*EĚtelensés ,niaú elmąĺađt . Eggý&}*.
iđőpoÍde köveŕö 8 nąon belüli iđöpoata keĺl összęhfirni' amely időpont az
apá*i ł*mn.rlää aałŁjĺlá;á'rt i; frAnł;łtlLÄ,łÁ 'ťJ!r.w !Łóa,gl!

5J A tagsrňlés hątrozatait nyílĺ szavg;ńsg!' egiwrti'szótöbbéseęl boĺzŁ
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j..'r i. i.r, : \'' wrôlFwla Et'lrąr ffi ruul:'ą ęí' seY.auąJvšvsll
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..''''ä1äf'äŕuä.řf;řaä*ä,łirwĺtjogo& Azĺ'gľtĺntő kôteles atagot
.''. t]éĺésérc . ü*áďg;ďd"ól fď'ĺĺ*ouĺđsiuđni. a társasĘ üzleti könyveibo és"*ä"ffi ig.""i'6l fď'íĺáE"Éĺtäit."đ"ĺ' a .ĺz'eti köńyľeibe és.

..' ' . '' . '] .',..ąÍĄib'Yaló t*inľdst lehetövé tenni.
á1sąsed sze'rzodes ąlapjän a tacľnes. $Ę1

är*'"đ$'{äGF"łtüĺ . Ťľ:ic' -ťyTĽ ' -**j
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b.} mrintĺltaĺoi joeok sľail<oÍtása;

cj agięsiust' vezetése;
. d.) a pgĺdaság É$aság ĺąpĺĺĺ*ĺĺu a tá$asági ýEľzüe
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äffiot];-d;b*łFb"'tęi"ľ*tt .jogo}i'}t
ĺenr'aoęł * adatotnak és ezek váltgzásainalc valaľlff

n elôírt ĺĺ*s.'.aĺatotĺat a cégbíľóĺági

bejetedśe;
...'ŕ.,}.í,-6đÉ g*s .*ńýl . leą t r'ďó

gpndoskođas;
f.) a üármsąg n"eyoo'*.t"gfuut vaaĺonkimu*ásának. 
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.'.'. ''.. . ffiŕÉ.ĺ o*.6i ľ"-nĺi!saĺ ĺ6á'aĺa a ĺlĺtaĺw cégai.áíŕśí:itłĺ-ľé!úáľľ sesĺínt
i.. o.l'ffi'ĺEódäĺ&,"";iól'di szí*a u taĺ"u.ůgĺ gzeľzódéślen megfuĺlároz1tt

'..:ií'; iiffiłi;łł.:"'ořl..ot, az ügľezetö 30 napon telĺt lo1elę.öśeehlvni.a
' ..'..i ;Effiäj{;;G"'fug1"ts;.* marađt tgyu.otĺ;. .u ęgłqiest 
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oąľ.ľĺ-v'I.łĺruľo'EBĘDMÉN.YFELoszľÁs

i.i Á üársasás eÍsö úzietéve a uáľmsrĘ moköđese uegkeaĺiése- r,aPjrĺrr kętioĺđik ąĺ.', 
;;ň;äb* 31. napjáis taľĹ-Ezt kôvetôen a tÉrsasĘ ťľáetéve .*.*łá'ĺ
éwet qlez6. Minden év ápľilis 30. napjáig a meg9lözó iizleti év mérlegéü az

ücwerptő kö!ę'lęs a tasry.üĺés elé tęÍjesđeni.

Đ ;-ää;;-;ük'sffiĺ . 'naoä bggabälľo! etö'ĺdłąi sa€r'lnt üzleđ
"kônwe&ętkellveze'hiésazpkaazuJtĺe""eg.ĺnlé.két|.zÉr.ni:Az'üzletév
;-éH,"|-'* -ĺsyY 

ě.: a u'mség gazđátkodátétól a ĺąegÉlés &ámára

onäi*e"Ł u sazdálkodes:ęr€dtéńyeÍöl vagopkĺnua$st'keqzír
s.l .Ą=.'..g!óo&= fu:,.a-& a egg;ÉIésĺłŁ ei €gľecto 

'tesz-., 
;.'ňiloĹ.=. Á *oii' o..'Ň.&,oa eľed!ilénýböl töľz$b€ÉéEik aľányásan-* t. a .iii*banrozataďapján

':.. '.. -

Á TlłRsÄsÁei isřERźÉPijs ĺňogsľľÁsĺ,
' -'... ! ' ;;. 

" 
' :

1,} ä- ür$1aśós sł..ęľĺoĺís móĺissíí{ełboz a ragsŕuĺe|r ięgąůąbio iĺÉromnęeyeies

szótobbséssel hozo.tt fuĺírc'zata $łElśstges.

2'} ;-'ű;řľ@"úb *"'xoest"* ťoglalt kötelezettsegénęk -l9ľIqýheE''ij.":iffi;fiué*.k 
ufuEśáho'. illetölęg az egyąs tagok külön joeđDak

."so'ttĺ*ĺo" a tseľ.ltls egJŕhalgÉ haúroza' táĺa vłn salkség;

lĄ. TÁŔsÁsÁG *mcszĺ3ľ'esÉ

'i.i a tjáľsaqńg p€etałEé4é$ęic ęibą|áĺozasąĺroz a iaggyúies iegaiáb.D.. 
ü**'us,ä*,*ďgbbbégga fuma'baľmľaa#tFo: ...-. .J.:t- .

2.). 'Iĺa a teđság uĺĺaĺx .ryĺqa,egr ť6re oökk9} 
"' 
Ér.ę$ Ť:*':Ľ':ľs'-', _úŕ'ĺ 

"gY#*đýo 
gľ.ąr'ągrem*i arľa vmatkoń ĺałttpk alkalnazńĺ'áv'ď

'. ffiĺĹ%*ru.-.Á*"''ľib." ; Érsasag- I€gk4s5'bb 9w éven beltl 1:: jels.nt

ä*ät t"s"Ĺ-łliä u' ŕ'".ĺĺtł É*"sáci s'eľfőđésé ď.pító okiĺatr. kę]l

' Ę'ĺdosítanĹ
3.} A @sĘ jogĺod nđk'jti rneqs,ůsę.e6*|€n a titel€uöh ki.elęÍ{ése utńn

. feĺn''o€dó *ĺgopbói'..ra=*la pśÚ"-fizeÉelet Łeu Y'i d!ĆÉ!,.najd a

il'ffi-ĺä ;6&téi;i *ĺ'yĺ6"' rat feto'Eŕani a Í'ńrsasäg tagiai kozôÉ.
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TODI-DOKI Szo.lgáItatď Koľlátolt Fďęlősségűl Társaság
(78f7 Beľemend, Hegyatja utca 18.) Ađószám: 14|3889fĄ-af

Cégtłiľŕĺíĺet fłť7|Í2.fi9. éś złÍ2.łA,11' kłiziĺtÍ

1 ÁlÍatános ađetok

e Cégiegyzékzám; 02 09 071966 (Hatályos)

r Cé€forma: KorlátolÍ ŕelelősség{i tánaság

r 'Alalĺuiás datrmal 2o07;13:09.

r Bejegyzés ĺlátuma: 2o08.0ĺ.żl"

ż: Ä cé!1 elneĺczfsg

ź/,r ToDI.DoKl szoigáüat6jKottíliilt Fele|óssúgü.táisaság

Bejégyzés. keiie: 2008:0ĺ.Ź1''

HaÍrźI,os: 7ao8.a1,2]. _ ..'

3 Á ŕág řiĺřidített etner'eu.{*e

3/r ToĐI.DoKI.Kft.
BejegyÉs keĺte: 2. 008'1Q'! ;2t l

ItaĺáIyos ; 2QÜ8.,Qĺ,! |. -,'.'.

5 Ą $gszókhęl3ę

5/ĺ 7s27 Beremend, Hegvalja utca l8.
Bejggýzes Ĺ1eIťé: 200s.01 Jt.

I.laaÍĘas: 20o8.a}.21. _ ..,

6 Á.ĺJég.feiéFľ'e|ye{'}

ó/l 7827 Beľemetd. szabadiág téÍ ĺ
YáItozás idopoh$a:'zoĺo.05'zs'
Bejegľzés kélte: 20tiijo6':03.

u a t,ĺly os'. i 0 iai Q,fżs; -,..ĺ,'

8 A társasági.sĺ,gľEđđ* (-äIgtr.i'$łłb"át }!'ąläpíŕd oBiľat,'tót.ęsĺtđ,okiľaü) kelte

Nl ?aÜ,7.0:a9'

82 2010.05.23.

9 Á cóg t'eľékęnysŕgi,kłĺmĺi}

9/ĺ 8512.03 J.áÍókÍpg+1'át6ý,qőŕevék9ą$ćg)

Bejegyzés keln: 2008.0i.2ĺ'

E apźty oł : 2008.,0 i.Zi. *,...

9l2' 22!1't}3,K.i.B}!{łii' .ś]

Bejegyzéś keire: 2008:0l.? t.

Haĺlźĺyoś : ?008.a: 1.2 l. 1,'

l0



.'9li 2213'03 ldőszaki kia$,ány kiadása
Bejegyzśs kelte: 2@8.01':2l;

Hatłílyos: ?a08.al.2I' _ ...

9 l 4 ?2 1,4' o,3'Hźngť9lvétet:kiädá5

Bejegy:És kelté: 2008,0t .2!l
Hakjlłas: 200E.0.I.2I, . ...

9l5 ?f|5,o3Bg,/ébkiildá{.
Bejęcy.?és téIté' 2008,0 1'2 I.

Ilatdlyos: 2A0&0f .Z!- -....
9 l 6 2f3 ľ 03 Haryfeĺv &n-qotśźoÍošíJlás

Bejegyzćslkelte: 2008,oĺ,z|,

HauźIyos : 200E.0l :2 I,. _.',.

gtrĺ z:ż1:2| B Y,deoťé]vétel.-sokszomsíuĹś

Bejegyzés ke|te; 200's.ot 2l.
HatóIyos : 2ao8.0 !.2'I. - .'.

9f8' 51 l8'03]Máshova,nem soroli ŮeřmÉk iigyroki nagyľeĺeskeilôlmd
Bejegyzés' keltei j2o08,0l.2l.

Í{izĺÁlłos : 2 a08.ÜI.ż1. .,.,
9./9 5 ĺ 19'03 vegýę$ lEÍiüékkfuĺÍ t-ĺgyni',łg*]nagykeĺeskedďem

Bejegyzés.kelté: '2ü)8.0t'21.

HaUIyos: 2008.0 L2 !. - ...

91' 0'672ł:03 BíftoŚítiáśl, n}u gćÍaiąpot.kĺcgészítő tsvékenység
tsejeg;yzěs.ke'hę: 200J;oI.21'

Eb|ál,9 ł.i 3,09'8;0 I;2 1 : | .:'...

.9l1 ĺ, 731 0i0ą.b'tűszaki: kuĺätási.ťejteszlćs

Beje, gyżés kelte: 2oo8,0l'2ł,'

HaÍólyos : 200E.o1.2 I. -..,
gl.n 7 4|3' Ú3 P,Lac.' és.IcözéÉiemělýłkutaŕĺis

Bejegzés kelte:.2oo8.ol.2l.

, H atályos: 2@8;0 !.'2 1,'' -,,'
9!'|3'. 7 4| 4' 03 Üzbtýitéli.iąh4esadás'

Bpj ggyłÉ^ĺ kelte :ä0o-&0i, 2r.
'ÍI euílyos : 2008:o !.. 2!, 1,..

9l,}4 jw|agÍIiidetśls

üejeg;ľzés ltelte: 2008sl,.,2i.

Hatólyos: 2Ű08.0I.?t. - ,.,

:9.115 7485i03 :ntkád' foĺdítoi:teý'ékeaJ51íg

:BejÉgyzés ke.|łg: 2008;01.2l,

HatőIyos : 2ME,Q I.2 1' -.'.
glĺs 7487'B ]vliísliovł!;n9m saÍo.ĺt,€gyéb.gazđásá€i siorgáIhtás

Bejegyzés 'telrc: 2008.01 .2.t .

Haĺú lyos : Z}of;of.! !,'.',,
91'17 '8042'03 Máshova nem soĺolt fďaôtt. és egyéb Ôktatás

Bejegyzés' kelre: 2008.ol.2l.
Hatiźlł-os: ?008.a].21. _ ...

9/1 8 E51al03. Egyób'huĺnän.egé's'aśégiigyĺ' pllátás
Bejegyzés kelte: 200B"0l.21.

Hp.lÍlłos: 2a08:)0].2,1;. - ..'

l1



9,1l9 92ll''03 FilÍn., videogyáľtá5

Bejpgyzés keltę: 2Ü08'01.2r.

noaź|:ł'oą: 2,098.0t.2 tr,:'',''

.9/2o, 92l 2l03:'Fiĺrn-' vídeoterjťsztés

Bejegyzés kelte: ?ffil.a] '21,

Ít atĄos : 200 8.a 1.,2 !. - - -.

9l2| 923,iQ3, Atkrtó éś ejőadómń,éŚz€t

Bejcgyzéś. keke; 300s'0Í .2l.

H atdlyps : 2Q88.OL2 1. - .,.

9l?z.9f3?, Đ3 Művélzeti kiegývítr6 bvékęBység

Bejegyzés kÉlte. 2008.01'2 1.

, Hątólyos: 2o08.ol.2I. -..'
9,23 9240:03'Hítĺigyndk5égi tevékenység

Bejegyzés kelte: 2008.0i.2I.

Ílbttity.os : 20o8.0 I.i I. _ -'.
9/2{ .85 l7o3 Jáťőbetę:ellái:ás (Főtevékenység)

változás idopontjá (ÍÖÍtéŚ): 2o10.05.23l

TdÍlés'kelte: 20.ĺ 0'06.03.

TtÍĺő]ve: 20l0.05:23:

9 I 47 85 1 2, 03 J'6Í íbeteg.ell áuís
:\ráiroaĺ5 idopontia : 2ł10'0;5 .?3 .

B'ejegy'zés kelte: 20 10.06'03.

HtltóWśj 20 l Ü:05.23. -''"
. 862'I.'08 Altaláfl as járóbe1eg;ettátlís @ötevékmység egľéb forľásbóL)

:Hatúlpos:.'. -...

.lt' A lcćgjery:zeÍt iđlłéje

1\ri' tisszesen: 5mQ0,0Fl Baj9gyzés'ke1e;.20Ú8'01.2l.

'Haaźtyoš: 2008.o}:2I, - .'.

13 Á c.ígĺ e,sýréśŕ, e. jqgírqült{ali); ađai:ii ]

T3ĺL ĐtTpdłtthierágnes(au:SzavaKlára;'vezetôüsztségliselő'(ĺigr'ez9!ő)7827Beĺpmenđ,}legyżijauúca18.

A:l.éBl:ĺsélet mđđja: ófu ítló.

Ą, j9Éyiszbńy kezae rc: 2w7, ĺz:.o9,
A,jogýiszoĺ}. végel 2ol.2.1'Ż'o9.

\rálozźs ídopontja (törlés): 2010.05'23'
töďes kelte: 20l 0.0ó.03.

'Hattllyos:. 2008,0 L2 1 - - 2A1 0.05.23

l3I2'Đŕ Tcdénbiet Ägius (aĺ:SzavaKlára) vezető tisztsdgľiselő (ügyr;ezető} 7827 Beremęnd, Heg}.alja u*a l8.
Ądýazolp;ító jęJ: 83735 6 ĺ ó76

Á k€P\tsđet módj ü onáuó.
Ajęĺĺlzony kézđet,é: 20ĺ0.p5.23'

Ýĺá tozás idoponęia: 2o l 0'0J.23 ;

Bqie' gyzés kelte: 20ro:06t0J.

Hrjtiiĺyos :. 20 ĺo.os.?3' _,..

20 ,A cégstttiśzirkłĺ színrjele

?ł/1 1.4ĺ38892-8512.l 13.02..

Törlás kelte: 200$.0l.23.
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. HatłÍłyosl'Ż0OB:aĹJ I, - 2o08l0 !,23'
20/2, i4i38892.8 62f-r L1.OL

E. ' 
jégJljés kéltĚ: 2008.0l;23:

.Töŕt* keirě:;2&9.07,29'.

IIhÍáIyoŠ:.zaioĺ :0 1 2J, *. u9?.07.29.
. źoB 14'3b89f :s62-I. -t,1 3.o1

BeJeeyzés.łÉ1ieĺ'2o0s'oz.ż9.

' 

Hłiłół 9 o s : .2 0o9. 07'2 9. - . l',

żl .*t.ctĘađií*zdmł

21/t r4mBE92r:I{.2,

BajegyŹés kéite. i !ms.ol.2I'
fld,ór,'pi! 2(NB.0].2 1. _ ...

.3' ii ťég,p{łiiďs.rgďltti 5,ź'|?őszÁľta

s)ĺl J0í0 i+rooĺĺĺ85.5530o !1o
Dá.Dlrylántúü'Ŕpgĺonális Bałt'zľĺj (7827.Beęmeĺd' Íókaĺ u. 1.; 02 10 06Ü3$l):.

A. sżáitila-'Iýtášĺ] d áalłua: 2@7 llf ;!j.
BejegyzÉs kelte: 2008.0 l,2'l.

:Ítat&Iyps: 20łi8,81:2l. - .',

33ĺ á.Éíľósági ĺŕgť.ĺłi*:Íĺaś ailätai

]íJĺĹ lt'.ĺIéE'Ehajüś elŕeÍldel6énpk:iđ]őpopqiiľ 2Đ10.06!10''

A végrehájtás.ugyszámal 850t0|261.i0

Ą'v'ég1eh{Ést, elĺendelo megnevezése: ÁPEH Błĺĺ.y.ą m€ye HéIřai*Iłeżeĺéđosaěiy a.
ä.vę'ge.1ląitáš'areg|ĺezděsérđ1 szóló éfieeítés tĺĺĺt6ĺnatĺaoponĺja:20ĺ0.06. th.
źĺrlléaŕélajíálĺłesszűnésénet łd6pontjaĺ żolii|ĺ06ź9.'

]ľ 
vtcĺi'ł}.ĺjtás.m9stziiDtetésér6l sföló:iłnÉsĺtes.*ĺĺĺÍtá.saak idôpoatja: Đ1o.0ó.29'

:gej'$łý{é's':tě1Éi zo10;06l !0.
ťoĺies lĺe.lte: 20 t 0.06.29.

. 

!IąÍź. !łos'i.,.n,I o,Q6'|I 0; - ?'ü a.06,29;

á5 Ą.9€]łlęEB!,ni|lľ'ś'qléľLei6ś{ge

45]1 lĘiiąil,iadi{q'ęđ@ciaomail.hu
váItozás ídopontja :. 2i $.o5.f3'
Bbjggyp$qlłeięl 2010,06.03'

HĺiĺíIy o!: W'0'05.2j. -,..

4' .'|..t€g..{É*iq$iÁešz&Ełi

49l.ĺ '0á.{9'q.í?.l9í6

'ľejeg}tes .tejtł. 2oo8'0l.2 1' '

:Il<iió'fyosi 2N8.oI'2l. _ ...

cégfoÍüátról fiiggőladatok
lĺü9l Á trńľĺi.$ág.bĘi*inah:aĺlĺtäi

11M)ĺ1 D',,ĺTodeĺbżer'Ágnes 1an:ŚzavaElĺĺa) 7sj7.nł:ĺb.m'ěn'ą.lłég}alja utca t8..

A.t4ssáel,íoĺľiszony kezaeĺp: zffi 1tt.09:
BęjĘgyzés.!(elle: 2008,0 r.21'

,I{dlĺlyos 
:, zÚls''ĺ)t.z ł, -.''
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l(o9)!2 Tąó,eúicr I.ószlł: Nlźndoĺłlé'(an;,DoÍe Juliałĺł) ?80ü$ik1ós' Iskola ĺ!ca22. B''éo.
A ag${gi josvĹĄeony;t<ezaete;eoou. tź.o9:
Ęejcg1zes kelte: 2008'ol'.2t'

' t{at,É|y os :' 2aa 8 ;l i'',? ł' -...,

9J Pávjigľí mođul

I
.T€számoláŚĺio&?4B

Ěľtékesŕ.té, š neÉó íĺÚevÉtelé
Üzemi eĺedméĺ;ł
Ád(izáŚ előfti ďediaéiiy
}'Ęileg szeÍintĺ 9redlíé'iy
Adózott eÍédmény'
tsifęketłĺesztrvtíľ
Forgóeszk.iizök
Akűv idôbeli elhatlĺrolások

's.ąjättő-l<e
Célanaiékok
Kiiteĺezctlśé gpk
Passzív.'idđbsli elháłĺľol{sok
Elaiđpsodętĺr{g ióLä i.
ĘĘaĺsoĺ ęttu'ĺe.J.Í'énékpl-.BoniÉs.i
Áitieirr'ét'éLiarányośi ęŕpý.nŕĺly : % í
Litvidiťáśi g}1ol$4!a i
|,éłsün:, Żfő

2010r.éť 20ĺ}9.év' łł|lB' év
20l0.o1.or. - 2ot0;'l23ĺ.'. 2oo9iol.0l. - złos'ta.s t. 2006'0 l.0r. = 2008.12.3ĺ,

16989:Epg t5:006eFt fzSiOeft
5 846eFt 5.535 ep:r 3 9t6 eFts.7?7eFr 5,7u6eFt ,3 657 eFi9ź6:.éFt 4 t76 eFi 3 51.I ;Fŕ49f6:'eFl" ,Ą.):.7'6 ÉFt 3 5i 1 eFt
z7.i' eFl 3 !99 eFt, 5 fiĺll eFĺ
l3793:sFr' 9 ĺQ9eFĺ 3756.eFr23014Ft' QeFt oeFĺ
9 |I2 eFt s ,1,ś7 ęF'I 4 ol't.eFt

- 0eFr' 0ęFĺ 6'eFt
7 6ĹŻeFL' 4 8'87 eFt 5,022 éFt20€Bt 34:eFt o.eFt6;45. 031 0.560;84 0.60 r',2529;$ 27.83 2B;Osl

2'65 ó,l3 5.44

Az,ađatoke'apten xĺt. 
!éoB{re.ĺ,|s'.z ęĺÉből saárp*z{lĺk.aĺnety.9égek ęętĘn ą C.égt$ziönyben megielenĺ.hivauloii4{aĺiĺkat

tĄt1a.|Ít|ifÍ.źL nś s@ le"!ł:ewffi'ęgveb ť'og-ĺitĺl vjľnazĺ$fuarag$ đ gyÉjĺĺir ĺnĺo#ciot MiÍimt. 
. . -

Lekérdezáś időĺonpja 20I?.q4.1l l4:o5
Utolsó :feldolgozott cé'gközliiny taeEĺelebési d;ío:ma: 20I2,04.05.

Adarbáeis uĺolsó aktuatizá!Ási.đáńimą: 20' 2.04. I t.
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5. melléklet

Feladat-etlátási előszerződés

amely létrejött egyrészĺó| a

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat, mint az egészségĹigyi
ko zszolgá|tatásró l gondo skodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszźm: I 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai szźmjel | 57 3 57 I 5 -84| |.32| -0I
törzskönyvi azonosító szám: 7357 |5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszáml aszźnn 1 4 1 003 09- 1 0f |39 49 -01 000006
továbbiakban mint, Megbízó

másrészről
név: TODI-DOKI Szolgáltató Koľlátolt FelelősségÍĺ Tarsaság
székhely:7827 Beremend, Hegyalja u. l8.
cé g e gy zékszźtm:O2 -09 -07 |9 6 6
ađő szźtm I 4 I 3 8892. | -02
statisztikai szĺĺmj el : 1 4 1 3 8 8 92.8 621 -| |3 -02
bankszáml aszźlm: 5 0 60 0 0 1 4- 3 0 0 7 7 68 5 - 5 530 0 0 1 0

képviseli: Dr. Todenbier Ágnes
mint megb izott egészségĹigyi szolgá|tatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

A -továbbiakban egyĹittesen szerzőďő felek között- alulírott helyen és napon az a|źlbbi

feltételekkel.

1. Az előszeľzoďés targya a terĹileti ellátási kö'telezettséggel mfüödő, az önkormányzat
kötelező feladatkörébe tartoző, Józsefuarosi 7. számú felnőtt haziorvosi körzet teľiilęti
ellátási kötelezettséggel végzendő alapellátasi feladatainak a teljes köľĹi ellátásáľa

vé gle ges fęladat- el lát ási szeruo dés megkötése.

2. Szeruódó felek megállapodnak, hogy a Megbízó jogosult szerzőďést kötni a

Józsefuaľosi 7. szárlú felnőtt betegellátási körzet haziorvosi feladatainak el|źiásáta,

mivel a ktiľzetben jelenleg ĺinálló orvosi tevékenységet folýató Dr. Rőth Pál
praxisjogát el kívanja idegeníteni z}|f.június 01. napjától a pľaxisjogot átvevő Dr.
Todenbieľ Ágnes részéte. Szerződő felek rĺigzítik, hogy a pľaxisjog megszűnésére,

átruhazásara,ahatźiyos jogszabályiľendelkezésekazirźnyadőak.

3. Megbiző 5 éves hatfuozott időtaľtamĺa 2012. június 0l. napjátó| 20|,7. május 3l.
napjáig a TODI-DOKI Kft-vel (ügyvezetője: Dľ. Todenbieľ Agnes), mint
Szo|gźitatőval feladat-ellátasi szerzőđést kívĺán kötni a keľĹiletben Iévő, a 2512002.

(VI.21.) ö'nkormányzati ľendeletében meghatźrozott 7. sz. felnőtt hazioľvosi korzet
e||őúźsára azza| a řeltétellel, hogy Dr. Todenbier Ágnes a Megbíző rendelkezésére

bocsátja a Budapest Fővaľos Kormanyhivatala Népegészségtigyi Intézete
(továbbiakban: ÁNTSZ) teľületileg illetékes intezete jogerős hatátozatát arľól, hogy
megfelel a praxisjog megszerzéséhez sziikséges feltételeknek, valamint rende|kezik az
ÁNľsz _tevékenységre vonatko ző_ jogerós praxisengedélyével.
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4. A Szolgáltatő az e|oszerződésben vźi|a|ja, hogy a végleges feladat-ellátási szerződés
hatá|yba lépésének napjától feladatait a sza?'rna szabáIyai szeľint, a háziowosi, házi
gyermekoľvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 412000.(I.25.) PüM. rendeletben
foglaltaknak megfelelően, területi ellátási kötelezettséggel, az ANTSZ mfüĺidési
engedélyében meghataľozott ľendelési időben, a hĺĺziorvosi körzetekĺől szóló 25lf002.
(VI. 21.) sz. önkormźnyzati ľendelet |. sz. mellékletét képezo 7. szőtmí kiĺrzethez
tarLozó utcajegyzék szerinti terĹileĹen ellátja. A Szolgáltató feladatait személyesen Dr.
Todenbieľ Agnes háziorvos |źtja e|.

5. l|ĺ/.egbíző az öná||ő orvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban
oot) vonatkozó rendelkezései a|apjan a SzolgáItatő részére kizrírólagos haszná|attal, -
átadás-átvételi jegyzí5könyv alapján - térítésmentesen biztosítja az Egészségugyi
ellátási szerződésben rogzitett haziorvosi renđelő és kapcsolódó helyiségek
hasznáIatźi, aszerzodés 2. pontja szerinti időponttól.

6. Szerzóđő felek megállapodnak, hogy az Egészségügyi ellátási szerződésben
szabtt|yozzák a feladat eIlátás feltételeit, melynek lényeges elemeit jelen előszetződés
7. -. pontj ai tarta|mazzźů<.

Szolgáltató kĺjteles továbbá:

7. Szolgáltató ktiteles továbbá:

7.1. az országos Egészségbiztosítási Pénfrarral' (oEP) egészségĹigyi alapellátási
szo|gáItatásrafinanszírozásiszerzodéstkötni,

7.2. az egészségügyi tevékenységre szóló működési engedélyének tanalma szerinti
személyi feltételeknek megfelelő személyi feltételekke| végezni. Az e||źttźts

biztonsĘáért a háziowo s i pľaxi sj o g tulaj dono s a egy személyben felel,
7.3. az ellátási feladatokat ellátó oľvosok MoK tagságátigazolő dokumentumot, és a

szfüséges múködtetési jog megszerzését, valamint a teľĹiletileg illetékes
Népegészségiigyi Intézet által kiadott mfüödési engedélyét biztosítani,

amelyek j elen szerződés hatálybalépésének feltételei.

8. Megbíző kijelenti, hogy Szolgá|tatő a jelen szerzodés 3. pontjában megjelölt adatokat
tarta|maző, vállalkozóként végzendó haziorvosi tevékenységhez sziikséges feltételeket
igazo|ő okiratokat Megbíző képviselőjének eredetiben bemutatta, és azok egy-egy
fenymasolt péIďarryát aMegbízőnak legkésőbb jelen szerzőđés a|áításána| egyidejűleg
źiaďja. A fenti adatokban bekövetkezó vá|tozást a Szolgéůtató köteles Megbízónak 30
napon belül írásban bejelenteni.

9. Szolgáltató köteles aháziorvosi teendőket személyesen ellátni. E kcitelezettsége alól
csak különösen indokolt esetben mentesĺil. Ilyen esetben a Szolgá|tatő kĺĺteles
helyettesítéséről a hatílyos jogszabźt|yi előíľásoknak megfelelően gondoskodni.

10. Az ügyeleti ellátást a Megbíző biztosítja az igyeletre vonatkozó külcin szerződés
ďapján'

11. Szolgáltató kciteles munkanapokon a I. sz. mellékletben meghatźnozotí hĺíziorvosi
ľendelőben és beosztás szerinti napokon ľendelést taľtani. Szolgáltató a rendelési időt
csak a Megbíző képviselőjének jóvlĺhagyásána| és a mfüödési engedélyben rogzítve
módosíthatja. Kerületi ellátási éľdekből kiilönleges he|yzet alkalmával, a területileg
illetékes Népegészségügyi Intézet jóvahagyásáva| a Megbiző is kezdeméĺyezhetí a
rendelési idő módosítását.

|2. Szo|gá|tatő köteles ahźziorvosi rendelőbena2. sz. mellékletben felsoľolt, tovźtbbá'a
jogszabályok által előírt feladatokat e szerződésbenrogzítet1eknek megfelelően ellátni,
ésbetegtájékoztatőkkozzététe|éľőlgondoskodni.
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13. Szolgáttató kĺiteles a jelen szerződésben ľészletesen meghatáĺozolt feladatainak
ellátásával kapcsolatos, a teľületileg illetékes Népegészségügyi Intézet és a KSH tészére
kĺildött jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató köteles az á|ta|akeze|t adatbázíst megőĺirzni
és a személyes adatok védelmére vonatkoző jogszabályi rendelkezéseket betaľtani,
valamint köteles a jogszabźiyokban előíľt nyilvantaľtasokat vezetni és ađatvédelmi
szabźiyzatot megalkotni, továbbá a Megbíző tészére, jelen szeruođésben részletesen
meghatĺĺrozott feladatainak ellátásával kapcsolatos személyiségi illetve egyéb,
jogszabálybanemütközőadatot,információtszo|gźitatĺlt.

|4. Je|eĺ szęrződésben részletesen felsorolt feladatok teljesítéséhez szfüséges ingatlan és

eszközök hasznźiatba adásárő|, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 3. sz.
mellékletszerintihaszĺá|atiszerzodésľendelkezik.

15. A feladate|látás biztonsága érdekében Megbiző évente ellenőrzi a szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítését, melynek keretében Szolgáltató Nĺegbíző rendelkezésére
bo cs átj a az e||enor zé shez szfü sé ge s adatokat, infoľmációkat.

|6. Szolgáltató a keriileti egészségĹigyi alapellátás zavarta|an és folyamatos ellátása
érdekében egyĹittmfü<jdik az e feladatokban kcizremfü<idő más szo|gźitatőkkal és a
Megbízóval.

77.t.Afeladat-e||átźtsi szeľzódést a felek a masik fé|hez írásban intézett felmondással, hat havi
felmondási idővel megszüntethetik, mely felmondás k'lzźltőIag a hónap utolsó napjźra
szólhat.

|7 .2.Amewryiben a Szolgáltató a hat havi felmondási időnél rövidebb időre kívlánj a a fe|adat-

ellátási szerződést megszĹintetni, köteles a felmondást közvetlenül megelőző 12

hónapban - a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezo Hasznźĺ|ati szerzódés szerinti
múködési és iizemeltetési költség_ aMegbíző által nyújtotttźmogatás visszafizetéséľe.

17.3. Megbiző afe|ađat-elláüísi szerzőďésthat hónap felmondási idővel felmondhatja,
amennyiben

- megállapithatő,hogy az egészségügyi szolgáltatas szakmai színvonala csökkent, és e
csĺikkenést az egészségtigyi hatóság célellenőľzése is igazo|ja;

- Szolgáltatő a terĹileti ellátasi kötelezettségét folyamatosan, súlyosan és bizonyítottan
megszegi;

- Szolgáltató súlyosan megszegte a közszo|gá|tatás ťlnanszírozásźta vonatkozó
szerzodést, és a finanszíroző közlése a|apján emiatt fennáll aťtnanszirozási szerződés
azonĺa|i hatá|yű felmondásának v eszé|y e.

|7.4. Megbiző a feladat-ellátási szeruőďést hat havi felmondási idővel, indokolással
felmondja, ha

- a há.ł,iorvos a szeruódésben vállalt kötelezettségeit íľásbeli felszólítás ellenére sem

teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabáIyban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat;

- a hźzioľvos önálló egészségĹigyi tevékenység végzésére való jogosultságát bźrme|y
okból elveszti.

18. A felmondási idő alatt a Szolgáltató kĺiteles szerződési kötelezettségeit változatlaruil
teljesíteni, amelyet Megbiző Szolgáltatóhoz rendelt ellenőľe útjĺĺn ellenónzhet. A
szęrzódés megszűnésekor a Szolgáltató kĺiteles a részére téľítésmentesen átadott ľendelő
helyiséget Megbízónak leltĺáľ szerinti jegyzőkiinywel visszaszolgá|tatni. Szolgáltató a
szerződés megszűnése esetén elhelyezésre nem tarthat igényt.
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|9. Je|en szetződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgari Tĺirvénykö'yu, valamint a
szerződésben rogzített egészségĺigyet éľintő hatályos jogszabáLyok rendelkezéseit kell
irrĺnyadónak tekinteni.

20. E szerzőđésben rĺigzített mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlarĺ részét képezik,
azokkal egyĹitt érvényes.

21. Szerzódo felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik.
Amennyiben ez ÍLem lehetséges, űgy a peľtĺĺľgy szerinti illetékes bíľósághoz foľdulnak.

22. Jelen szetződést a felek közös megegyezéssel, íľásban báľmikoľ módosíthatják. A közös
megegyezéssel tĺiľténő szeľződésmódosításhoz ĺinkoľmĺĺnyzati dĺjntés sziikséges.

Jęlen előszetzóďés az a|áítts napjával válik érvényessé.

Jelen előszeľződés 4 sztmlozott oldalból 6 egymással megegyező eredeti példanyban készült,
melyet a felek elolvastak, értelmeztek és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j óvĺĺhagyó |ag a|áírtźk.

Budapest, 2012. április.......

Megbíző
Budapest x,őváľos VIII. keľület

Józs efváľosi onkorm ány zat
képviseletében

Dr. Kocsis MláLté

polgáľmesteľ

Szo|gáItatô
TODI.DOKI Kft.
képviseletében:

Dľ. Todenbieľ Ágnes

Jogi szempontbĺól ellenjeryzem:
Rimĺín Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Dľ. Mészĺĺr Erika aljegyző
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6. melléklet

BcÉszsnGÜGYI FELADAT.ELLÁTÁSI sZERZoun's
TERVEZET

amely létrejött egyrészrő| a

Budapest Főváľos VIII. kerület onkoľmányzat mint az egészségügyi közszolgáItatásrő|
gondoskodő szerv

cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszém: | 57 3 57 | 5 -f-42
statisztikai szĺĺmj el : 1 57 3 57 | 5 -84 1 l -3 2 1 -0 1

törzsk<inyvi azonosító szźtm.. 7 3 57 l 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszáml aszám: 1 4 1 003 09- | 02|39 49 -0 1 000006
továbbiakban mint, Megbízó

másľészľől
név: TODI.DOKI Szolgáltató Koľlátolt Felelősségíĺ Társaság
szék.hely:7827 Beremend, Hegyalja u. 18.

cé g egy zékszźlm:O2 -09 -07 l 9 66
adő szám: | 4 | 3 8892 - | -02
statisztikai szĺáĺnj el : 1 4|38892-862| -l |3 -02
bankszáml aszźlm:506000 l 4-3 007 7 685 -553000 l 0
képviseli:Dr. Todenbieľ Ágnes
mint megb ízott egészségiigyi szolgźitatő'
továbbiakban mint Szolgáltató

szeruődő fęlek közĺitt alulíľott helyen és napon az alébbi feltételekkel:

Aszerződés tárrya

Megbíző 5 éves hatfuozott időtartamľa 20|2. június 01. napjátóI 20|7. május 3l napjáig
megbizza Szo\gá|tatőt a jelen szerzóđés 1. sz. mellékletében meghatfuozott hĺízioľvosi
körzetben teľületi ellátási kötelezettséggel végzeĺďő alapellátási feladatainak teljes könĺ
e||átźsáva|, amit SzolgźLltfltő elvállal. Felek rögzítik, hogy a Szolgá|tatő ezzel źt*á||a|ja

Megbízótól a jelen szerzodés |. sz. mellékletébeĺ rogzített kĺiľzetben és egyénľe szabott
haziorvosi ľendelőben és rendelési időben a helyi ĺĺnkoľmlĺnyzatohő| szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. $ (1) és (a) bekezdése, valamint az egészsé.gugyről szőIő |997. évi CLIV. tĺirvény
152. $-a szerinti teľületi egészségtigyi alape|Iátási kötelezettség köľébe tartozó egészségügyi
e|IźúásźÍ. Felek ňgzitik, hogy Megbízó Képviselő-testĹilete jogosult a jogszabályi keretek
közĺjtt a lakosságszĺĺm esetleges módosulásának megfelelően a köľzetek határainak
meghatarozásfua és módosításáľa, az egészségügyi hatósággal és az érintettekkel való
egyeztetés utźn ateľületi ellátás legmegfelelőbb módjĺĺnakklvźiasztására.

t9



Felek jogaĺ és kiitelezettségei

1. Szolgáltató a hiŁiorvosi teendőket az egészségĹigyről sző|ő |997. évi CLIV. towény, az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tĺirvény, továbbá a héľ;iorvosi, hézi
gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekĺől sző|ő 412000. (II. 25.) EiiM ľendelet
ęlőíľásai, valamint a jelen szerződésben fogla|tak szerint kĺĺtelęs ellátni.

2.I. Köteles ellátni a teľületén lakó, a ktilön jogszabályban foglaltak szerint hozzá
bejelentkezett és az á|ta|a elfogadott biztosítottakat.

2.2. Aze||źúandő szo|gźitatások tételes meghataľozásźú je|enszerzódés 2. sz. melléklete
tartalmazza.

3. Szolgáltató köteles továbbá:

3.1. az országos Egészségbiztosítási Péĺlztána| (oEP) egészségiigyi alapellátási
szolgá|tatásľafi nanszírozásiszerződéstkötni,

3.f. az egészsé'gugyi tevékenységľe szóló mfüödési engedélyének tartalma szerinti
személyi feltételeknek megfelelő személyi feltételekke| végezĺi. Az ellátás
biztonságźÉrt a hźľ;iowo si praxi sj o g fu laj dono s a e gy személyben fel el,

3.3. az e||átási feladatokat ellátó oľvosok MoK tagságá.ĺ- igazolő dokumentumot, és a
szfüséges mfüödtetési jog megszerzését, valamint a teľĹiletileg illetékes
Népegészségugyi Intézet által kiadott működési engedélyét biztosítani,

amelyek j e|ęn szerzőđés hatálybalépésének feltételei.

Megbiző kijelenti, hogy SzolgáItatő a jelen szerzódés 3. pontjában megjelĺilt adatokat
tarta|maző, vél|a|kozóként végzendo hiĺzioľvosi tevékenységhez szfüséges feltételeket
igazo|ő okiratokat Megbiző képviselőjének eľedetiben bemutatta, és azok egy-egy
fénymásolt pé|danyát a Megbízőnak legkésőbb jelen szerződés a|áírásáva| egyidejűleg
átadja. A fenti adatokban bekövetkezo vźitozást a Szo|gáItató köteles Megbízónak 30
napon belül írásban bejelenteni.

Szolgáltató kĺiteles a háziorvosi teenđőket személyesen ellátni. E kötelezettsége alól csak
kiilönösen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a Szolgáltató köteles helyettesítéséľől
a hatályos j ogszabźiyi előírásoknak megfelelően gondoskodni.

Az tigyeleti ellátást aMegbíző biĺosítja azugyeletre vonatkozó külön szeľződés a|apján.

Szolgáltató köteles munkanapokon a 1. sz. mellékletben meghatározott haziorvosi
rendelőben és beosztás szerinti napokon rendelést tartarń. Szolgáltató a rendelési időt
csak a Megbíző képviselőjének jóvlíhagyásáva| és a miĺködési engedélyben rögzíBĺe
módosíthatja. Kerületi ellátási érdekből külĺinleges he|yzet alkalmával, a teriiletileg
illetékes Népegészségügyi Intézet jővehagyásźxa| a Megbízó is kezdeményezheti a
ľendelési idő módosítasát.

Szolgáltató köteles a háziowosi ľendelőben a 2. sz. mellékletben felsorolt, tovélbbá a
jogszabáůyok által előíľt feladatokat e szętződésben ľögzítetteknek megfelelően ellátni, és
betegtájékoztatőkkijzzétételérőlgondoskodni.

Szolgáltató köteles a jelen szerződésben ľészletesen meghataľozott feladatainak
el|átásźxa| kapcsolatos, a teľületileg illetékes Népegészségügyi Intézet és a KSH részéte
küldött jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató köteles az źita|a keze|t adatbázíst megonzni

4.

5.

6.

7.

9.



és a személyes adatok védelmére vonatkoző jogszabályi rendelkezéseket betaľtani,
valamint köteles a jogszabéiyokban előíľt nyilvantaľtásokat vezetĺll és adatvédelmi
szabá|yzatot megalkotni, továbbá a Megbiző részére' jelen szerződésben ľészletesen
meghataľozott feladatainak ellátásával kapcsolatos személyiségi illetve egyéb,
j ogszabályba nem ütköző aďatot, információt szolgáltatni.

l0. Jelen szeruőđésben ľészletesen felsoľolt feladatok teljesítéséhez szfüséges ingatlan és

eszközök hasznáIatba adásaľól, je|en szeruődés elválaszthatat|an részét képezo 3. sz.
mellékletszeľintihasznáLatiszerzoďésľenđelkezik.

11. A feladatellátás biaonsága érdekében Megbízó évente ellenőrzi a szeruőďésben vállalt
kĺitelezettségek teljesítését, melynek keretében Szolgáltató Megbíző rendelkezésére
bo c s átj a az e||ęĺőr zéshez szfü s é ge s adatokat, informác iókat.

12. Szolgáltató a keľületi egészségĹigyi alapellátas zavarta|arĺ és folyamatos ellátása
érdekében egyiittmfüödik az e feladatokban kĺjzremiĺktidő más szolgáltatókkal és a
Megbízóval.

13. A jelen szeruődést a felek a másik fé|hęz íľásban intézeÍt felmondással, hat havi
felmondási idővel megszüntethetik, mely felmondás kízárő|ag a hónap utolsó ĺapjáľa
szólhat.

l3.l.Amennyiben a Szolgáltató a hat havi felmondási időnél ľövidebb időre kívánja a
szerzódést megsziintetni, kciteles a felmondást közvetlentil megelőző 12 hónapban - a
jelen szeruődés 3. sz. mellékletét képező Hasznźiati szerzođés szerinti műkĺidési és

tizemeltetési kĺiltség- aMegbíző áltď nyújtotttźmogatás visszaÍizetésére.

13.2. Megbiző a je|enszerződésthat hónap fęlmondási idővel felmondhatja, amennyiben

- megállapítható,hogy az egészségĹigyi szolgáltatas szakmai színvonala csökkent, és e
c s<jkkené st az e gészsé gqlgyi ható ság céle|Ienorzése is igazo|ja;

- Szolgáltató a teľületi ellátási kĺitelezettségét folyamatosan, srilyosan és bizonyítottan
megszegi;

- Szolgáltató súlyosan megszegte a kozszo|gźůtatás ťtnanszírozásźra vonatkozó
szerzódést, és a finanszíroző közlése alapjźn emiatt fennáll aťlnanszíľozási szerződés
azonna|i hatályu felmondásának ve szélye.

13.3. Megbiző aje|enszeruódésthat havi felmondási idővel, indokolással felmondja, ha

- a hźziorvos a szerződésben vállalt kötelezettségeit íľásbeli felszólítás ellenére sem

teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabá|yban foglalt múködésľe vonatkozó
előíľásokat;

- a hźzioľvos önálló egészségĹigyi tevékenység végzésére való jogosultságát bfumely
okból elveszti.

14. A felmondási idő alatt a Szo|géltató köteles szeruőďési kötelezettségeit változat|anul
teljesíteni, amelyet Megbíző Szo|gźitatőhoz ľendelt ellenőľe útjan ellenőnzhet. A
szeruoďés megszíĺnésekor a Szolgáltató köteles a részérę téľítésmentesen átadott renđelő
helyiséget Megbízónak \eltźn szennti jegyzőkönyvvel visszaszolgźtltatru. Szolgáltató a
szeruóďés megszíĺnése esetén elhelyezésre nem tarthat igényt.

13. Je|en szerződésben nem szabáIyozoilt kérdésekben a Polgáľi Törvénykönyv, valamint a
szerződésben ľögzített egészségiigyet érintő hatályos jogszabźiyok ľendelkezéseit kell
iranyadónak tekinteni.

14. E szerzódésben rĺlgzített mellékletek a je|en szerződés elválaszthatat|an részét képezik,
azokka| e gyutt érvénye s.

2l



15. Szerzőđo felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősoľban békés úton rendezik.
Amennyiben eZ nem lehetséges, úgy a pertérgy szerinti illetékes bírósághoz fordulnak.

16. Je|en szęrződést a felek kĺjzös megegyezéssel, írásban báľmikor módosíthatjak. A kĺizös
megegyezéssel töténő szeľződésmódosításhozönkormźnyzati döntés szfüséges.

Je|en szerződés készĹilt l0 oldalon, 6 egymással egyezó pé|dźnyban, melyet a felek
elolvastak, értelmeztek és mint akaratukkalmindenben megegyezőtjőváhagyő|aga|áirták.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: körzet és ľendelési idő meghatźnozás

f. sz. melléklet: a Szolgáltatőhźniowos által ellátandó feladatok

3. sz. mellék]et: Haszná|ati Szerződés

Budapest, 20l2. május ..'

Megbiző
Budapest x'őváľos VIII. keľĺilet

Józsefváľosi onkoľmányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
poIgármester

Jogi szempontbó| el|enjegyzem:

Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

Dr. Mészár Erika a|jegĺzó

Szolgáltató
TODI-DOKI Kft.
képviseletében:

Dľ. Todenbieľ Ágnes
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I. sz, melléklet

az e gészségt)głi elldtós i szerződéshez

Körzet és rendelési ídő meghatdrozds

A Budnpest Főaőros vlll. keriilat |ózsefaárosi onkormńnymt Képaiselő-testťjletének a hńzioroosi

kirretekró,I szőlő 25B002, (Vl'21..) iinlarmányzati rendelet szłrinti meghatńrozott terĹileti ellőtási

k; tele ze tt sé get bi zto sító kij r zł t.

I/a.El|átási terület:

7. orvosĺ kiirzet

Baĺoss téľ
Berzsenyi utca
Festetics György utca
Fiumei út
Kenyérmező utca
Keľepesi út
II. János Pál Pápa Téľ
Lutheľ utca
Mosonyi utca
Rákóczi út
Versenv utca

l, 2, 3, 4, 4-5, 6, 7, 9-l0,ll
végig
3-5
4-6
3,31a,2-8
f
22,24
4-6
5-9,6-10-12
s9-75
l-3

1/b. A körzet lakosságszámaaszerződés aláírásakor: I43f fő

A feladat-ellátás jellege: felnőtt hĺíziorvos

Äz 1/a. pont szerinti terĺileti ellátási körzet orvosi ľendelője:
Cím: 1084 Budapest, Auróra u.22-28.
Telefon: +36/ 1 -333 -67 30

Rendelési idő:

Hétfő: 08.-12.00 óra

Kedd: 16.00-20.00 óra

Szerda: 08.00.12.000 óra

Csiitörtök: 1 6.00-20.00 óra

Péntek: pfuat|anhéten 16'00-20.00 óra

páros héten 08.00-12.00 óra
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2. sz. melléklet

az egészségügłi ellátasi szerződéshez

A Szoleáltató á|tal ellátandó feladatok

1. Személyes és a műkĺĺdési engedélybenrőgzített rendelkezési álló időben folyamatos oľvosi ellátast
ny(Ąt az egészségi ái|apotmegórzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

2. A győgyitő-mege|ózó alapelláĺás keretében feladatkörébe tartozik különösen az egészséges
lakosság részére nyujtott tanácsadás és szĺĺrés, a beteg vizsgźůata, győgykeze|ése, egészségi
állapotĺának ellenőrzése, oľvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-
győgyintézetivizsgźůatra,győgykezelésrevalóutalása.

3. A terhes gondozásban való közreműkĺjdés.

4. Szükség esetén minden olyan közegészségügyi-j áĺlányijgyi intézkedést megtesz, amely a lakosság
egészségének megóvása érdekében szükséges.

5. Külön jogszabályokban fogla|tak szerint végez:

a) védőoltást és azza|kapcsolatos tennivalókat,

b) fertłĺzí| betegségekke| és fertőző betegségekľe gyanús személyekkel kapcsolatos
tevékenységet,

c) kórokozó-hordozókkal kapcsolatostennivalókat,

d) éte|mérgezések esetén szükséges teendőket.

Az ész|e|t közegészségügyĹjáľványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az áůta|a megtett
intézkedésekľől értesíti a teľületileg illetékes Népegészségügyi Intézetet.

6. Az egészségnevelésben és az egészségugyi felvilágosításban való rész-łléte|.

7. Az életkorhoz kötött szurővizsgátlatok elvégzése.

8. Külön engedély a|apján akézi győgyszertár kezelése.

9 . Külön j ogszabályban meghatźtrozott oľvosi, orvos-szakértői feladatok.

|0. A 34/|999. (Ix. 24.) BIlłd- EĺiM-IM együttes rendelet szerinti halott vizsgálat ellátása. A
közteľĹileten és közintézményben bektjvetkező nem rendkívüli halálesetben a halotľvizsgálatot és
bizonyítvány elkészítését az esethez legközelebbi háziorvosi rendelő orvosai |źLtjéIk el
körzethatáton beliil.

l 1. Feladatait a rendelőjében, indokolt esetben, a beteg otthonában ĺźltja e|.
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3. számú melléklet
e gé szs é gügli ell átós i s zerződé shez

HASZNÁL 
^TIszERzonBs

amely létľejött egyrészľó| a

Budapest Főváľos VIII. keriilet Onkormányzat miĺt az egészségtigyi közszolgáItatźsrő|
gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
adószĺĺm: 157 357 |5 -2-42
statisztikai szímjel: | 57 357 | 5 -84| I -3f| -0I
töľzskönyvi azonosító szźlm: 7 357 | 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester
bankszáml aszám: 1 4 1 003 09- | 02|39 49 -0 1 000006
továbbiakban mi nt, i|ĺ4legbízó

másľészről
név: TODI-DOKI Szolgáltató Koľlátolt Felelősségű Taľsaság
székhely:7827 Beremend, Hegyalja u. 18.

cé gs egy zékszźm:O2 -09 -07 | 9 6 6
aďő szálm: | 4 l 3 8892 - | -02
statisztikai számj el: | 4|38892-86f| -l 13 -02
bankszáml aszźĺm:506000 1 4-3 007 7 685 -5 53000 1 0

képviseli :Dľ. Todenbier Ágnes
mint megb izott egészségügyi szolgźitatő,
továbbiakban mint Szo|gá|tatő

_továbbiakb an szerződő felek_ között alulíľott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Megbízó 2OI2. június t-tő| kezdődő hatállya| 2017. május 37. napjáig megbizza
Szolgáltatót az egészségngyi eLJrátási szerzőďés 1. sz. mellékletében meghatlíľozotÍ,koruet
hazioľvosi terĹileti ellátási kötelezettségge|, az a|ape|Iátási feladatainak teljes köni
ellátásával, amit Szolgáltató elvállal. Szolgáltató ezze| étvá||alja MegbízőtőI ahivatkozott
köľzetben és az ott meghatźrozott haziorvosi ľendelőben és rendelési időben a helyi
ĺinkormanyzatok'tőI szóló 1990. évi LXV. törvény 8. $ (1) és (a) bekezdése, va|arint az

egészségügyről szóló |997. évi CLIV. törvény 152. $-a szerinti területi egészségiigyi
alapellátási kötelezettség kĺiľébe tartoző haziorvosi alapellátási teendők e||źÍásźú.

Megbízó az egészségügyi ellátási szerződés 2. sz. melléklete szeľinti feladatok ellátása
cé|jábő|, az egészségiigyről szó|ő 1997, évi CLIV. törvény, az ĺinálló orvosi
tevékenységr(il szőIő 2000. évi II. tĺirvény vonatkozó rendelkezései alapjrĺn, a szerződés
megsziĺnéséig Szolgáltató részére térítésmentesen biztosítja a hazioľvosi rendelő

hasznźiatźť', adott orvosi rendelőben mfüödő orvosok kĺizött _ annak (azok) megosztott

hasznźiatá1 a rendelőhöztartoző vaľó és mellékhelyiségek haszná|atźgal együtt.

Szolgáltató arészére térítésmentesen biztosított helyiségek és taryyi eszköz<ĺk hasznźiatźi
haľmađik személy részéľe a jelen szerződés szerinti megosztott hasznáIat, a

helyettesítés és a szakorvosképzés esetét kivéve _hasznáIatra nem engedheti át.
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4. Szolgáltató a házioľvosi ľendelő helyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerzódés l. sz.
męlléklete a|apjźn átvette.

5. Szolgáltató köteles a térítésmentesen áf.ĺętt helyiségeket atő|e elvarható gondossággal és
ľendeltetésszeľĹĺenhasznźiru,azoká|Iapotátmegóvni.

6.l. Szolgá|tatő a kaľbantaľtasi és egyéb feladatok ellátásĺĺra Megbízó tészére 6.000-Ft/hó,
azaz Hatezer forint źúalénydíjat köteles megfizetni havonta, vagy felévet k<ivető hó 5.
napjáig átutal aMegbÍzó ľészéľe a MagyaľorszáEi Volksbank Zn.néI Vezetett 14100309-
|0f|3949-01000006 számű bankszámlaszźlmra. A felek megállapodnak abban, hogy az
áta|arry díj ö s sze ge évente a KS H áItaI me gáIlapított infl ációval növekszik.

6.2. A |Megbíző köteles az źi|agmegóvás érdekében a haszná|atra átadott helyiségen beltĺl
felmerülő kaľbantaľtási, javítási munkakat a 6.1 pontban meghatlĺľozott áta|źnydíjon felül
saját költségén elvégezĺi. A helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a helyiség
beľęndezéseinek, a poľtálnak, a homlokzatnak a karbantaľtásával, illetőleg azok
pótlásával, cseréjévelkapcsolatos feladatok ęIlźltásźlraaMegbíző kĺiteles.

6.3. A Szolgáltató saját költségén kĺiteles gondoskodni:

a) a helyisé g és az allhoz tartoző eszkĺizĺik, berendezések állagrĺnak megőrzéséľől,
b) a helyiségben folyatott tevékenység körében felmerülő felújítasról, pótlásľól, illetőleg

cseréről,
c) a hatósági' tíimédelmi, balesetvédelmi és polgáľi védelmi előírások maradéktalan

betaľkĺsáról.

7. A praxishoz tartoző mfüödési és üzemeltetési kĺiltségek a Megbízőt terhelik az a|ábbiak
szerint:

7.|. az ingatlanĺa vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági ľendszeľ költsége,
7 .2. vil'|aĺnrlo s-energiafo gy asztás költsége ;

7.3. gazlfítés fogyasztás díja;
7 .4. víz- és csatoľnadíj;
7 .5 . szemétszáIlítás költsége ;

7.6. lifthas zná|ati díj.

8. A praxishoz tartoző mfüĺidési és tizemeltetési költségek a Szolgá|tatót teľhelik az
alábbiak szerint:

8. 1 . veszélyes hulladék szá||itásánakköltsége ;

8.2. steľilizźiő eszkoz mfüödtetési és ellenőrzési ktiltségei;
8.3. textílifü mosatási költsége;
8.4. intem et haszná|at kdltsége;
8.5. takarítasi költségek;
8.6. a helyiség, illetvę a feladatel|źltáshoz sztikséges eszkĺizĺik haszná|atźból eľedő

j avítási, pótlási költségek;
8.7. telefonköltségek;
8. 8. ingóv agy oĺtźrgyak biztosítá sa és az eÍlhez kapcsolódó kĺiltségek;
8.9. anyagköltségek (szakmai ffiYa5, kcĺtszer, győgyszer, vegyszer' hĺ, fecskendo,papir,

ítőszer, nyomtatvríny stb.);
8.10. a Szolgáltató praxisához tartoző egészségtigyi szakszemé|yzet illetve egyéb

fo gla|ko ztatottak költségei ;
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9. Szerzodő felek rögzítik, hogy a jelen szerzodés 6-8. pontjaibanrögzített feltételeket 2016.
december 31-ig válla|jźk, az ezt k<jvető időszakra vonatkozóan módosítjfü.

|0. Szetződő felek rögzitik, hogy a Szolgáltató a Józsefuarosi Egészségtigyi Szolgá|at á|ta|

kifejlesztett informatikai a|ka|mazásokat önkĺjltségi aľon igénybe veheti.

l1. Jelen szeľződésben nem szabźůyozoľt kérdésekben a Polgáľi Tĺirvénykönyv, valamint a
szęľződésben rogzített egészségiigyet érintő hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
iranyadónak tekinteni.

12. JeLen szeruodésbeĺ rcgzitett melléklet a szerződés elválaszthatat|an részét képezi, azza|
egyĺitt érvényes.

|3. Szeruődő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik.
Amennyiben ęz nem lehetséges, úgy a peľtaľgy szerint illetékes bírósághoz fordulnak.

14. Jelen szerzódést a felek közös megegyezéssel, önkoľmányzati dtintés foľmájában íľásban
bĺĺľmikor módo síthatj ĺík.

Jelen szerződést a felek gondos átolvasás és éĺtelmezés utiĺn _ a hivatkozott jogszabá|yi

rendelkezések ismeretében _ mint akaratukkal mindenben megegyezőt jővźhagyólag a|áirták.

Budapest, 20|2. május ...

Megbíző
Budapest Főváľos VIII. keľület

Józsefváľosi O nkoľmá ny zat
képviseletében

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Szolgáltató
TODI.DOKI Kft.
képviseletében:

Dľ. Todenbĺeľ Ágnes

Jogi szempontbó| ellenjeryzem :

Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

Dr. Mészár Erika a|jegyzó
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I. sz. melléklet

a hasznólati szerződéshez

Rendel kezésre bocs lźtott létes ítmény es hely isége k jeglzéke

l. Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis működése esetén megosztott hasznźůatát Megbiző
Szolgáltató részére źúadta. Szolgáltató tudomásul vette, a működéshez szükséges eszközök
fenntaľtásáról, felújíĺásáľól, karbantaľtásáról, cseĘéről ideéľtve az értékcsökkenéssel
kapcsolatos költségviselés kérdését is _ saját költségén köteles gondoskodni.

2. A haziorvosi rendelő helye, he|yiségek:

l084 Budapest, Auróra u.22-28.

varóterem

orvosi ľendelő

öltöző

szemé|yzeti mosdó

beteg mosdó (nőĹférfi)
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7.melléklet

B cn s zsÉ cÜcyr ELLÁTÁ s I szr;ľ.zĺőo n s ľĺBc s zÜľľrľÉ sB

KOZOS MEGEGYEZBSSN,I

amely létľejött egyrészĺóI a

Budapest F.őváľos VIII. keľiilet onkoľmányzat miĺt az egészségugyi közszolgáltatásľól
gondoskodó szerv

cím: l082 Budapest, Baľoss u.63-67.

adőszźlm: 1 57 3 57 15.2-42

statisztikai számj el: l 57 357 | 5 -84|| -321 -0|

tĺirzskönyvi azonosító szám: 7357 |5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

bankszĺĺml aszźĺm: 1 4 l 003 09. 1 02|3 9 49 -0 1 000006

továbbiakban mint, Megbízó

másrészről

név : MED .FIZ Házioľvosĺ és Fizioteľápiás Ko ľlátolt Felelősségű Táľsaság

székhely:l141 Budapest, ors vezét utca 50.

cégegyzékszám : 0 l -09 - 4 66329

adő szźtm: |2| 09 3 57 - I - 42

bankszámlaszám : 1 0 l 03 05 6-3 905 9 l 2 l -00000000

képviseli: Dľ. Rőth Pál

mint megb ízott egészségtigyí szo|gáItatő,

továbbiakban mint Megbízott

szeruodő felek között alulíľott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

1. Felek között 20|1. decembeľ 22. napjźn aláíľt Egészségiigyi ellátási szerződésjött létľe
gyógyító-mege|oző egészségiigyi alapellátás kt'ľéből felnőtt haziorvosi feladatok
ellátásĺíra.

2. Felek jeleĺ szeruődés a|áírźtsával az 1. pontban nevezett Egészségiigyi ellátási szerződést
közö's megegyezéssel a ToDI-DoKI Szolgáltató Koľlátolt FelelősségÍĺ Társaság
(székhely: 7827 Beľemend, Hegyalja u. 18, cégegyzékszélm: 02-09-071966'
képviseletében: Dľ. Todenbier Ágnes igyvezető) részére kiadott mfüödtetési jogot

engedélyezőhatározatjogerőľe emelkedését követő hónap első napjával megszüntetik.
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Felek je|en szerződést elolvasták, érte|mezték, és mint akaľatukkal mindenben megegyezot,
j óvláhagyó |ag a|áírtźk.

Budapest, 2012. május. . ..

Megbízó
Budapest Főváľos VIII. kerüleÍ

Józs efváľosi onkoľm ńny zat
képvĺseletében

Dľ. Kocsis ľ lálté
polgármesteľ

Megbízotĺ
MED.FIZ Kft
képviseletében:
Dr. Rőth Pál

Jogi szempontból ellenjeryzem:
Rimĺĺn Edina

jegyziS
nevében és megbízásából

Dr. Mészĺĺľ Erika aljegyző
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