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1.  sz. melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

TERVEZETE 

Amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat 
cím: 
adószám: 
statisztikai számjel: 
törzskönyvi azonosító szám: 
képviselő neve: 
bankszámlaszám: 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
15735715-2-42 
15735715-8411-321-01 
735715 
dr. Sára Botond polgármester 
10403387-00028570-00000000 

mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a 
Semmelweis Egyetem 
székhely: 
törzskönyvi azonosító(PIR): 
intézményi azonosító: 
AEU.  azonosító szám 
adószáma: 
számlavezető bank: 
bankszámla száma: 
képviselő neve és tisztsége: 

1085 Budapest  Üllői üt  26. 
329804 
FI  62576 
230254 
15329808-2-42 
Magyar  Államkincstár 
10032000-00282819-00000000 
Dr. Merkely Béla rektor 

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 

harmadrészről 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
cím:  1084 Budapest, Aurora  utca  22-28 
törzskönyvi azonosító:  508155 
adószám:  15508157-2-42 
KSH statisztikai számjel:  1550815-7862-322-01 
képviselő neve: 
mint JEK (a továbbiakban: JEK) 

az Önkormányzat, a Szolgáltató és a JEK (a továbbiakban együttesen: Felek;) között az alulírott 

helyen és napon, az alábbi tárgyban és feltételekkel: 

1. Szerződés tärErva 

1.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartása alá tartozó 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (a továbbiakban: JEK), mint közszolgáltató 

költségvetési szerv és közintézet megszervezi és végrehajtja a kerületi lakosok (a továbbiakban: 

Résztvevők) egészségügyi állapotának megőrzését  es  javítását célzó „Szűrő Szombat" elnevezésű 

programot (a továbbiakban: Program), mely Program keretében ingyenesen igénybe vehető 

szűrővizsgálatok (a továbbiakban: szűrővizsgálatok) biztosítására kerül sor. 

1.2. A  Program kiterjesztése  es  szakmai minősége érdekében az Önkormányzat felkérte a 

Szolgáltatót a Programon történő együttműködésre, melynek kereteit jelen Megállapodásban rögzítik. 

1.3. A  Program szakmai felügyeletét a JEK látja el.  A  JEK a tevékenységét mindenkor a jelen 

Megállapodás előírásaira figyelemmel, az irányadó jogszabályokkal  es  belső szabályokkal 

összhangban végzi.  A  JEK és a Szolgáltató a Résztvevők körében elvégzi a szűréseket  es  a JEK ellátja 

a Programhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat. 
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A  közreműködés leírása, rövid összefoglalása:  

A  Szolgáltató a szűrővizsgálatokhoz orvosokat és rezidenseket (a továbbiakban együttesen: 
alkalmazottak), valamint orvostechnikai eszközöket biztosít, akik a JEK telephelyén  (1084 Budapest, 

Aurora  utca  22-28.)  működnek közre a szűrővizsgálatok elvégzésében.  A  Felek rögzítik, hogy a 

szűrővizsgálatok és az adminisztratív feladatok ellátásához szükséges szakdolgozói személyzetről is 

tárgyi feltételekről a JEK gondoskodik.  A  Szolgáltató a JEK tevékenységért felelősséggel nem 

tartozik. Az együttműködés eredményeként a kerületi lakosok szélesebb köre vesz részt a 

szűrővizsgálatokban, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató kimagasló szakértelemmel bír az 

egészségügyi szakellátás valamennyi területén.  A  JEK a Programot — tervei szerint —egy eves 

időtartamra indítja, meghatározott időpontokban. 

A 2019.  május hónapjától tervezett Program időpontok és szakterületek: 

 

1. 

      

1 Belgyógyászat (vércukor mérés, diabeto1óaitanácsadás) 

2 Kardiológia (sziv és érrendszeri megbetegedések szűrése) 

      

3 Fül-orr-gégészet (szájüregi daganatok szűrése) 

      

4 Ortopédia (lúdtalp szűrés,tartás vizsgálat) 

      

5 Neurológia (migrén szűrés) 

      

6 Nögyógyászat (méh-nyakrák szúrós) 

      

7 Sebészet ( ) 

      

8 Szemészet (érzékszerv vizsgálata) 

      

9 Pulmonológia  (COPE)  szúrós) 

      

10 Urológia (prosztatarák szűrés) 

      

II Gyennekgyógy ászat (táplálkozási tanácsadás) 

      

2. JEK kötelezettségei, vállalásai az együttműködés keretében 

2.1. A  JEK hatályos működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató (ÁNTSZ 

azonosító:  280100). 

2.2. A  JEK a Program megkezdését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint köteles az 

illetékes egészségügyi államigazgatási szerv felé bejelenteni.  A  Program az egészségügyi 

államigazgatási szerv részére megtett bejelentés alapján kezdhető meg és folytatható. 

2.2.1. A  JEK köteles a  2.2.  pontban meghatározott bejelentés alapján az egészségügyi 

államigazgatási szerv tudomásul vételt igazoló dokumentumát a Szolgáltató részére bemutatni.  A  JEK 

köteles a bejelentést érintő bármilyen változásról a Szolgáltatót  5  (öt) napon belül írásban értesíteni. 

2.3. A  JEK biztosítja a szakdolgozókat, akik a Program lebonyolításáért felelnek, és akik minden 

tőlük elvárhatót kötelesek megtenni azért, hogy a Program mindenkor az irányadó jogszabályoknak 

megfelelően, azokkal összhangban működjön. 

2.4. A  JEK köteles a Programhoz szükséges eszközöket, védőeszközöket  es  helyiségeket, valamint 

szakdolgozók segítségét a Szolgáltató alkalmazottai számára rendelkezésre bocsátani, a jelen 

Megállapodás teljesítéséhez szükséges körben, a szabad bejárást lehetővé tenni. 

2.5. A  JEK lehetőség szerint a rendelőhelyiségek közelében biztosítja a Szolgáltató alkalmazottai 

részére az öltöző- és a mosdó helyiség használatát. 

2.6. A  JEK a szűrővizsgálatok helyszínén biztosítja a takarítást, és gondoskodik a 

szűrővizsgálatokhoz használt eszközök, a szűrővizsgálatok helyszínén keletkezett hulladékok 

vonatkozó jogszabályok szerinti gyűjtéséről  es  elszállításáról. 

2.7. A  JEK a  3.6.  pontban megjelölt személyeket a Program adott időpontja előtt  20  nappal 

korábban értesíti a Programmal kapcsolatos szükséges információkról. 
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2.8. A  JEK haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szolgáltatót,  ha  megítélése szerint a Résztvevők 
köre várhatóan annyira lecsökken, mely résztvevői szám mellett a Program megszervezésére az adott 
hónapban nem kerül sor. 

3. Szolgáltató kötelezettségei, vállalásai az együttműködés keretében 

3.1. A  Szolgáltató vállalja, hogy lehetőség szerint a Program színesítése és minél több 
egészségügyi szakterület bevonása érdekében a JEK székhelyén, a JEK által pontosan meghatározott 
időpontokban  es  időintervallumban, maximálisan  8  órában alkalmazottakat biztosít. 

3.2. A  Szolgáltató vállalja, hogy a Programot a jelen Megállapodás feltételeivel, a vonatkozó 
szakmai szabályokkal összhangban, magas szakmai színvonalon látja el, úgy, hogy az alkalmas legyen 
a Program biztonságos működtetésére. 

3.3. A  Programban kizárólag a  3.6.  pontban megjelölt alkalmazottak vesznek részt, a Szolgáltató 
alkalmazottai egyéb tevékenység végzésre nem utasíthatók. 

3.4. A  Szolgáltató alkalmazottai kötelesek valamennyi jogszabályt betartani, különös tekintettel a 
környezetvédelmi, munkaügyi, tűzrendészeti szabályok, hatósági előírások betartására, a helyiségeket 
rendeltetésszerűen, megfelelő gondossággal és figyelemmel használják.  A  Szolgáltató alkalmazottai 
magatartásáért úgy felel, mint a sajátjáért. 

3.5. A  Szolgáltató alkalmazottai a szűrővizsgálatokat csak megfelelő higiénés szabályok betartása 
es  egyéni védőeszköz használata mellett végezhetik. 

3.6. A  Szolgáltató köteles azoknak az alkalmazottaknak névsorát, elérhetőségeiket és a vállalt 
időpontot a JEK-kel a Program adott időpontja előtt  15  nappal korábban közölni, akik a Szolgáltatást 
várhatóan teljesítik. 

3.7. A  Szolgáltató képviselői, és bármely illetékes egészségügyi hatóság bármikor jogosultak 
megtekinteni és megvizsgálni a Program szerinti szűrővizsgálatok elvégzéséhez rendelkezésre álló 
infrastruktúrát. 

4. Adatkezelés 

4.1. A  Felek  a  Megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011.  évi CXII törvény, az 
egészségügyi és  a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  1997.  évi 
XLVII. törvény, illetve az egészségügyről szóló  1997.  évi CLIV. törvény, valamint az Európai 
Parlament és  a  Tanács  (EU)  2016/679  rendelete  a  természetes személyeknek  a  személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint  a  95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről rendelkezései szerint jogosultak kezelni. 

5. Biztosítás 

5.1. A  Felek szavatolják, hogy megfelelő biztosítással rendelkeznek, amely alkalmas azon 
követelések, vagy kártérítési igények fedezésére, amelyekért jelen Megállapodás alapján felelősök 
akár egymás irányába, akár harmadik személyek felé. 

6. Megállapodás időtartama, megszűnése  

6.1. Jelen Megállapodás az aláírását követő napon lép hatályba  2019.  december  31.  napjáig tartó 
határozott időtartamra. 

6.2. A  Felek azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással szüntethetik meg a megállapodást, 
amennyiben a másik fél a jelen Megállapodásból származó lényeges kötelezettségét súlyosan 
megszegi és a szerződésszegést az erre vonatkozó írásbeli felszólítást követő  8  napon belül sem 
orvosolja. 

6.3. Jelen Megállapodás nem teremt a Szolgáltató számára kötelezettséget Program fenntartására, 
alkalmazottak biztosítására. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt, hogy Programban nem vállal 
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közreműködést, az a JEK, illetve az Önkormányzat részére nem alapoz meg semmilyen jogot vagy 
igényt. 

7. Díjazás 

7.1. A  Felek megállapodnak, hogy a megállapodás hatálya alatt a Szolgáltató a közreműködést — 
várhatóan  6  alkalommal - térítésmentesen biztosítja a Programon. 
7.2. Az adott Programot követő  2.  munkanap a JEK a Szolgáltatónak a közreműködésben részt 
vevő alkalmazottak nevéről  es  teljesített óraszámáról kimutatást küld.  A  teljesítésigazolás aláírására a 
JEK részéről a kijelölt kapcsolattartó vagy helyettese, illetve felettese jogosult. 

8. Kapcsolattartás 

8.1. A  Felek a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében kapcsolattartóként a 
következő személyeket jelölik meg: 
8.2. 
a) Önkormányzat kapcsolattartója: 

dr. Vikman Klára irodavezető 

Tel.:  +36 1 459 2197 

E-mail:  vilanank(äjozsefvaros.hu  

b) Szolgáltató kapcsolattartója: 

(név, beosztás) 

Tel:  

E-mail:  

c) JEK kapcsolattartója: 

Szabóné Juhász Julianna intézetvezető főnővér 

Tel.:  +36 20 244 0112 

E-mail:  juhasz.julianna@jek.hu  

8.3. A  kapcsolattartók feladat- és hatásköre nem terjed ki a jelen Megállapodásban rögzített 

vállalások módosítására, valamint pénzügyi kötelezettségvállalásra. 

9. Vegyes rendelkezések 

9.1. A  jelen megállapodás módosítása, kiegészítése vagy megváltoztatása kizárólag írásban, a 

Felek közös megegyezésével történhet és mindhárom Fél aláírásával érvényes. 

9.2. Felek a jelen Megállapodás keretei között kötelesek legjobb szakmai tudásuk szerint 

együttműködni, vállalásaiknak magas szakmai színvonalon eleget tenni is a Megállapodás teljesítése 

során a törvényi előírásokat maradéktalanul betartani. Ennek keretében haladéktalanul  es 

folyamatosan tájékoztatják egymást minden olyan tényről és valószínű eshetőségről, amely a 
Megállapodás teljesítését befolyásolja, vagy arra hatással lehet. 

9.3. Minden értesítés  es  egyéb közlés, melyet a jelen megállapodás alapján meg kell vagy meg 
lehet tenni, írásban teendő meg.  A  Felek értesítési címei megegyeznek a szerződő Felek székhelyeivel. 

Felek kötelezik magukat, hogy címük és egyéb elérhetőségük esetleges megváltozásáról  2  (kettő) 
munkanapon belül értesítik egymást. 

9.4. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szakmai előírásokat, valamint a 

Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 



9.5. Felek rögzítik, hogy mindent megtesznek a megállapodásban foglaltak maradéktalan és pontos 
teljesítése érdekében. Az együttműködés keretében esetlegesen felmerülő akadályokat egymást 
segítve, közösen hárítják el a résztvevők érdekinek figyelembevételével. Ennek megfelelően a 
felmerült vitáik egymás között békés úton történő rendezésére törekednek elsősorban,  es  csak azok 

sikertelensége esetén fordulnak a hatályos magyar polgári eljárásjog szabályai szerint hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

Jelen Megállapodást a Felek elolvasták, közösen értelmezték, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták és magukra nézve kötelezőnek fogadták el.  A  jelen megállapodás  6 

(hat)  egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből  4  példány a Szolgáltatót, 

1  példány az Önkormányzatot és  1  példányt a JEK-et illeti. 
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Szolgáltató részéről: Önkormányzat részéről: JEK részéről: 

Semmelweis Egyetem Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma 

Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Központ 

képviseletében: képviseletében: képviseletében: 

Prof. Dr. Merkely Béla dr. Sara Botond 

rektor polgármester főigazgató 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Danada- Rimán Edina 

Baumgartnerné Holló Irén jegyző 

mb.  gazdasági főigazgató nevében és megbízásából 

Prof Dr. Szabó Attila dr. Mészár  Erika  aljegyző 

klinikai központ elnöke 

Fedezet: 

Egyetértek: Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Dr. Szász Károly Páris Gyuláné 

kancellár gazdasági vezető 
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