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ELŐTERJESZTÉS 
 

Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – A Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közreműködői szerződésről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2017.(III.30.) számú határozatával 
döntött arról, hogy a jövőben az egészségügyi feladatellátásról, beleértve a járóbeteg- 
szakellátást is, gazdasági társasági formában kíván gondoskodni.  
 
A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága előtt 2017. április 18. napján a cégbírósági 
bejegyzési kérelem benyújtásra, 2017. április 24. napján a Kft. bejegyzésre került. 
(Előterjesztés melléklete a cégbírósági végzés) 
 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál 2017. március 06. napján hivatalból 
működési engedélyeztetési eljárás indult az Önkormányzat, mint Szolgáltatást végző 
számára.  
Az eljárás során hiánypótlás keretén belül benyújtásra kerültek mindazokat a 
dokumentumokat, amik a működési engedély kiadásához szükségesek az Önkormányzat 
részéről.  
 
Mivel a jövőben a járóbeteg-szakellátást a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 
Kft végzi, ezért mint Szolgáltatást végzőnek működési engedéllyel kell rendelkeznie.  
 
A működési engedély a Kft részére kérelemre indul, és az egészségügyi szolgáltatás 
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint az engedélyezési eljárásról szóló 
96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 12.§. (1) bekezdésében foglaltak szerint, „közreműködő 
igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan közreműködői szerződés 
alapján kerülhet sor. Közreműködői szerződést csak olyan szakmára lehet kötni, amelyre a 
közreműködést igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik.” 

Az előterjesztés mellékleteként olvasható az a közreműködői megállapodás-tervezet, ami 
Biatorbágy Város Önkormányzata és Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft a 
járóbeteg-szakellátás biztosításához szükséges működési engedély kiadásához szükséges.  
 
A szakellátásokat ellátó szakorvosokkal kötendő személyes közreműködői megállapodások 
aláírása folyamatban van a Kft részéről.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a 
kérdésben. 
 
Biatorbágy, 2017. április 25. 
                                                                                                    Tarjáni István s.k. 
                                                                                                        polgármester 
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Határozati Javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

../2017.(IV.27.) számú határozata 
 

Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – A Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közreműködői szerződésről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Egészségház 
működésével kapcsolatos kérdésekről szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint az 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 12.§. (1) 
bekezdésében foglaltak alapján elfogadja a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit Kft-vel kötendő közreműködői szerződést járóbeteg - szakellátás 
nyújtására. 

 
2) A határozat mellékletét képező közreműködői szerződés aláírására felkéri a 

polgármestert 
 
 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 

 

 



Egészségügyi Közreműködői Szerződés  
Járóbeteg - szakellátás nyújtására 

 

Mely létrejött egyrészről 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A 
NEKA azonosító:1968 
egyedi azonosító: 033598 
adószám: 15730088-2-13 
számlát vezető neve: UniCredit Bank 
számlaszám: 10918001-00000005-65370086 
képviseli: Tarjáni István - polgármester (dr. Kovács András jegyző és Czuczor Orsolya Pénzügyi 
Osztályvezető ellenjegyzése mellett) 
 

mint a közreműködést igénybe vevő Szolgáltató (a továbbiakban: Megbízó)  

másrészről a 
 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. 
adószám: 25931819-2-13 
cégjegyzékszám: 13-09-186856 
számlaszám: 10918001-00000093-47640003 
képviseli: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 
 
mint Közreműködő Egészségügyi Szolgáltató (a továbbiakban: Közreműködő)  
 
együttesen: Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 
Preambulum 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata a 73/2017. (III.30.) számú határozatában döntött arról, hogy a 
biatorbágyi lakosok járóbeteg-szakellátását a 100%-ig önkormányzati tulajdonú Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel közreműködői szerződés alapján, közvetlenül, működési 
engedély és felelősségbiztosítási szerződés birtokában és a saját tulajdonában vagy 
használatában levő tárgyi eszközökkel kívánja biztosítani. 
 

I. 
A szerződés tárgya 

 
1) Biatorbágy Város Önkormányzata a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 2017.évben 

befogadott többletkapacitásokról szóló közleménye alapján járóbeteg-szakellátásban 
befogadott kapacitásai tekintetében a jelen szerződésben meghatározott egészségügyi 
szolgáltatás biztosítására közreműködői szerződést köt határozatlan időre Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel. 
 

2) Szerződő felek rögzítik, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: Eütev) felhatalmazása, továbbá az 
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet, az egészségügyi 
szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999.(III.03.) Korm. rendelet vonatkozó szabályozásának megfelelően a 
Közreműködő ellátja az 1. számú mellékletben meghatározott valamennyi járóbeteg-



szakellátás feladatát, a megjelölt heti óraszámban, az orvos szakmai szabályait, az orvos 
etikai norma szabályait megtartva. 

 
3) A Közreműködő kijelenti, hogy a szerződés hatályba lépésének napján rendelkezik: 

- érvényes Cégbírósági bejegyzéssel a szerződésben meghatározott tevékenység 
végzésére; 

- a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi járási Népegészségügyi Osztálya által kiállított 
jogerős működési engedéllyel; 

- érvényes egészségügyi felelősségbiztosítással. 
 

4) A Megbízó a szerződés teljesítéséhez a Közreműködőnek rendelkezésére bocsátja a 
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges helyiségeket az alábbi helyszínen, melyek 
használatáért a Megbízó bérleti díjat nem számít fel: 

- 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. (1510 hrsz.) 
 

 
5) A Közreműködő által ellátandó működési területe az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala által kiadott IF-2721-8/2017 számú határozat szerint 
Biatorbágy területére terjed ki. 

 
6) A Megbízó a feladat ellátásához ingyenes használatba adja a Közreműködő részére a 

szerződéses feladat ellátásához szükséges, jogszabályban előírt orvosi gépműszert, 
felszerelési és berendezési tárgyakat. 

 
 

II. 
A Közreműködő jogai és kötelezettségei 

 
7) A Közreműködő köteles a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott, illetve 

térítés ellenében végzett – az 1. számú mellékletben felsorolt - szakrendelési feladatok teljes 
körű ellátására. 
 

8) Közreműködő köteles az ellátási terület lakossága részére a területi beutalási rend szerint a 
biztosítottak részére térítésmentesen ellátást nyújtani. A Közreműködő a jelen megállapodás 
alapján jogosult a megfelelő engedélyek birtokában minden olyan egészségügyi ellátás 
folytatására mely kívül esik a területi ellátási kötelezettségű járóbeteg - szakellátás körén. 
Ezen szolgáltatásokat a Megbízó felé történő előzetes bejelentés mellett a Közreműködő saját 
nevében nyújtja azzal, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatainak ellátását nem 
veszélyeztetheti. 

 
9) A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén az érvényes 

előírásoknak, szakmai szabályoknak megfelelő járóbeteg-szakellátásról, folyamatosan, 
magas színvonalon gondoskodik. A szakellátáshoz szükséges személyi feltételeket biztosítja. 

 
10) A Közreműködő köteles a járóbeteg-szakellátás rendelési idejét a rendelő-helyiség területén 

kifüggeszteni és betartani. 
 
11)  Amennyiben a közreműködő a feladat-ellátásában bármely oknál fogva akadályoztatva van, 

köteles a helyettesítést megoldani, amennyiben ennek akadálya van, úgy egyeztetést kér az 
intézmény vezetőjétől. 

 
12)  A Közreműködő köteles a szerződés 2. számú mellékletét képező szakmai programnak 

megfelelően gondoskodni a feladat ellátásáról. 
 



13) A járóbeteg-szakellátás működtetésével kapcsolatos (anyag-, gyógyszer-, nyomtatvány-, bér-, 
és járulékai, egészségügyi textíliák mosatása, veszélyes hulladék elszállítása stb.) költségek 
a Közreműködőt terhelik. 

 
14) A Megbízó által használatba adott járóbeteg szakrendelők működtetésének rezsi költségei 

(fűtés, világítás, vízellátás, telefon, internet, kábel-tv, stb.) belső állagmegóvásának, valamint 
a külső állagmegóvás költségei (épület szerkezetének, víz, fűtésrendszerének, elektromos 
hálózatának javítási munkái) – a Megbízót terhelik. 

 
15)  A Közreműködő a használatba vett ingatlant a jó gazda gondosságával köteles használni, 

ennek megszegésével okozott kárért a Ptk. általános felelősségi szabályai szerint 
felelősséggel tartozik. 

 
16) A Közreműködő a részére átadott helyiségekkel – alaptevékenység végzését segítve –

önállóan rendelkezhet, a helyiségek bérbeadásával a Megbízó felé történő előzetes 
bejelentés mellett a Közreműködő saját nevében köt szerződést azzal, hogy a jelen 
szerződésben vállalt feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 

 
17) A Közreműködő a használatba vett eszközöket a jó gazda gondosságával köteles használni, 

az ennek megszegésével okozott károkért a Ptk. általános felelősségi szabályai szerint 
felelősséggel tartozik. 

 
18) A jelen szerződés 6) pontjában felsorolt eszközökön túl, a tevékenység végzéséhez 

szükséges további gépeket, műszereket a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően 
a Megbízó köteles biztosítani. 

 
19) A Megbízó által használatba adott vagyontárgyak és épület biztosításáról a Megbízó köteles 

gondoskodni. 
 
20) A Közreműködő köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, az adatok 

megőrzésére és a személyiségi jogok védelméről szóló rendelkezések maradéktalan 
betartására. 

 
21) A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Közreműködő a jelen szerződés 

alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás keretében a betegnek, illetve harmadik személynek 
kárt okoz, akkor a Ptk. általános szabályai szerint kell helytállnia. Közreműködő 
kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés tárgya szerint tevékenységével 
összefüggésben indult peren kívüli és peres eljárásban a Megbízóval együttműködik. 

 

III. 
A Megbízó jogai és kötelezettségei 

 
22) A Megbízó jogosult az átadott kötelezettség ellátásának szakmai szempontú ellenőrzésére, 

vagy ellenőriztetésére. Szakmai hiányosság, hiba észlelése esetén érdekeinek a 
rendelkezésre álló lehetőségek szerint szerezhet érvényt. 

 

IV. 
A szerződés hatálya 

 
27) Jelen szerződés a Közreműködő működési engedélyének – egészségügyi államigazgatási 

szerv által jelen szerződés rendelkezései szerint történő – jogerőre emelkedését követően 
2017. június 1. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. 

  



 
V. 

Elszámolás 
 

28) A Közreműködő jogosult az általa a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott 
elvégzett feladatok/szolgáltatások NEAK finanszírozására, melyet Megbízó pénzeszköz 
átadási megállapodásban Közreműködői díj részeként fizet meg. A Közreműködői díj 
tartalmazza a Közreműködőnek a jelen szerződés szerinti feladat végzése során felmerülő 
mindennemű költségét és egyéb kiadását. 
 

29) A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a NEAK finanszírozáshoz kapcsolódó 
jelentést minden tárgyhónapban a jelentés leadásához kapcsolódó jogszabályban 
meghatározott határidőben és módon leadja. 

 
30) A Közreműködő köteles betartani a teljesítmény elszámolására valamint a gyógyszer illetve 

gyógyászati segédeszköz rendelésre vonatkozó jogszabályokat. Ha a NEAK az ellenőrzés 
során jogosulatlan teljesítmény elszámolás, gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz 
rendelés miatt elrendeli a finanszírozás visszavonását és erről jogerős határozat születik, a 
visszavonás arányos részét a Közreműködő következő számlájában a Megbízó levonás 
formájában érvényesíti. 

 
VI. 

A szerződés megszűnése 
 

31) A szerződés bármely fél részéről rendes felmondással 3 hónapos felmondási idővel írásban 
megszüntethető. 
 

32) A szerződés megszűnésekor a Közreműködő a leltár szerint köteles a használatra átvett 
tárgyi eszközöket Megbízó részre átadni. 

 
33) A megbízó a szerződést írásbeli rendkívüli felmondással megszüntethető, ha a hibák 

észlelése esetén az írásbeli figyelmeztetést követően a Közreműködő 30 napon belül nem 
küszöböli ki, és 
a) saját ellenőrzése, az egészségügyi hatóság, betegjogi képviselő vagy a betegek 

érdekképviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi 
szolgáltatás színvonala jelentősen csökkent, 

b) A Közreműködő a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi és ezt 
a területileg illetékes MEP, vagy egészségügyi Hatóság hivatalosan megerősíti. 

 
34) A szerződés rendkívüli felmondással, olyan határidővel – legfeljebb 3 hónapos határidővel – 

szüntethető meg, amely alatt biztosítható az egészségügyi szolgáltatás zavartalan 
működtetése. 
 

35) A felmondási idő alatt a Közreműködő köteles a szerződésben vállalt közszolgáltatást 
folyamatosan teljesíteni. A megbízó a szolgáltatás teljesítését a Közreműködőhöz rendelt 
megbízottja útján ellenőrizheti. 

 
36) A szerződés bármely formában történő megszüntetésekor Szerződő Felek kötelesek az utolsó 

napon egymás felé kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni. A Közreműködő köteles a 
Megbízó részére az általa használt helyiségeket – minden további elhelyezési igény nélkül – 
átadni és a helyiségeket elhagyni. 

  



 
VII. 

Egyéb feltételek 
 

 
37) Jelen szerződés keretében nem szabályozott, illetve részletkérdésekben Felek külön 

megállapodást kötnek. 
 

38) A Szerződő Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy jelen szerződésből adódó, vagy azzal 
kapcsolatosan felmerülő vitáikat elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni, amennyiben 
ez nem vezet eredményre a felek kikötik a per tárgyértékétől függően a Pest megyei Bíróság 
illetékességét. 

 
39) A Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Jelen szerződés mellékletét képezi:  
 

1. számú melléklet- szakrendelések megnevezése, heti óraszámokkal 
2. számú melléklet – Közreműködő szakmai program 

 
Biatorbágy, 2017. április …  
 
 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat           Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 
Tarjáni István polgármester                               Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes 
                                                                                                            ügyvezető 
 
 
Ellenjegyzés: 
 
 
 
 
…………………………….. 
dr. Kovács András jegyző és 
 
 
 
 
…………………………………. 
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető ellenjegyzésével 
  



1. számú melléklet  
 
 
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2017. január 20. napján kiadott közleménye szerint az 
alábbi szakrendelések tekintetében kaptunk kapacitást a táblázatban foglalt óraszámban: 
 

Szakrendelések Óraszámok 
Reumatológia Heti 20 óra 
Ortopédia Heti 11óra 
Pszichiátria Heti 14 óra 
Neurológia Heti 8 óra 
Szemészet Heti 20 óra 
Fül-orr-gégészet Heti 20 óra 
Nőgyógyászat Heti 22 óra 
Urológia Heti 6 óra 
Kardiológia Heti 15 óra 
Sebészet Heti 20 óra 
Teljes körű ultrahang-diagnosztika  Heti 6 óra 
Összesen: Heti 162 szakorvosi óra 
 
A megigényelt 2017. év áprilisi TBB-n tárgyalandó óraszámok: 
 

Szakrendelések Óraszámok 
Általános belgyógyászat Heti 11 óra 
Diabetológia Heti 4 óra 
Pszichiátriai gondozó Heti 2 óra 
Bőrgyógyászat Heti 8 óra 
Labor Heti 15 óra (nem szakorvosi óra) 
Fizioterápia Heti 12 óra (nem szakorvosi óra) 
Mozgásterápia Heti 10 óra (nem szakorvosi óra ) 
Összesen: 25 szakorvosi és 37 nem szakorvosi 

ellátás 
 



2. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Szakmai Program 

  
 
 
 
 
 
 
 

2017 
 
 
 

 
 

 

 

 

   

A társaság alapítója: : Biatorbágy Város  Önkormányzata 
székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A  
A társaság székhelye: 2051 Biatorbágy, Mester u.2.  
  

 

 

 

„Az egészség nem a betegségek hiánya, hanem a testi, lelki és a szociális jólét 
állapota.”/WHO/ 
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A szolgáltatások működésének jogi keretei 

• az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, alamint a 
műküdési engedélyeztetési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15) Korm.rendelet  

• az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 
LXXXIV. törvény 

• az egészségügyi szolgltatások egészségbiztosítási alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.03.) Korm. renselet 

•   

 

Bevezető 

Az egészségügyi alapellátások és a járóbeteg-szakellátás helyének és szerepének 
értelmezése Biatorbágyon  kifejezi azt, hogy ezen feladatok, az ellátásban részesülők és 
az ellátást nyújtók milyen pozíciót és szerepet töltenek be a helyi társadalom életében.  

Jelen Szakmai Program, mely a Szolgáltató integrált ellátási tevékenységét foglalja 
össze, tükrözi azt a filozófiát, melyben megmutatkozik, hogy e feladatkörrel szemben 
milyen elvárások fogalmazódnak meg, ennek fényében milyen a feladat-meghatározás, s 
mindebből eredően hogyan alakul a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi 
szolgáltatások mozgástere. 

Biatorbágy  Önkormányzatának fontos a településen az egészségügyi alap-és járóbeteg – 
szakellátás, valamint a szociális  alapszolgáltatások átlátható, kiszámítható működése, a  
lakosságnak, mint a szolgáltatások igénybevevőjének, kellő tájékozottsággal 
kellrendelkeznie az igénybevett szolgáltatások minőségéről, fejlesztési irányairól, 
valamint az Önkormányzat, mint alapító terveiről.  

A  Szolgáltató által a lakosság számára professzionális, elérhető, hatékony és rugalmas 
szolgáltatások biztosítását, melyek által megfelelő támogatásban részesülnek a 
biatorbágyi  lakosok,  polgárok, családok, közösségek.  

Jelen szakmai program meghatározza a feladatellátási és feladatszervezési 
irányvonalakat, kihívásokat és értékeket,  a közreműködőkre,  egyes ellátási formákra 
vonatkozó részletes és egyedi szabályokat azok  szakmai programjai írják le. 

 

A gazdasági társaság létrehozása 

A társaság  típusa:  

Egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátást nyújtó nonprofit korlátolt 
felelősségű  társaság. 
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A társaság általános célja és feladata 

A társaság célja a Biatorbágyon és környékén élő lakosság számára az az 
egészsgémegőrzés – egészségértés – egészségfejlesztés- betegségmegelőzés körében 
széleskörű szolgáltatások nyújtása és ezen célkitűzéseinek érdekében szakorvosi 
járóbeteg szakrendelések működtetése, a településen az egészségügyi alap-és 
szakellátások koordinálása valamint egészségmegőrzési szolgáltatások és a 
sürgősségi ellátások működése, a lakosság életminőségének javításáért 
szűrővizsgálatokat, tájékoztató rendezvényeket, kiadványoka, oktatások 
megvalósítása.  

A Társaság  működési területén- biatorbágy közigazgatási területe-  élő, szociális és 
munkaerő-piaci helyzetük, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult 
emberek alap-és szakellátások keretében történő ellátása, valamint a családok 
kiegyensúlyozottabb életvitelének elősegítése, a konfliktusos helyzetek feloldása, a 
hátrányok mérséklése, a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének érdekében magas szintű szolgáltatások nyújtása.  

Céljai elérése érdekében a Társaság együttműködik a tevékenységéhez kapcsolódó más 
szervezetekkel és intézményekkel. A Társaság feladatait az Alapító Okiratban felsorolt 
szolgáltatások nyújtása útján látja el. Tevékenységének eredményessége érdekében 
figyelemmel kíséri az egészségügyi ellátások jogszabályi környezetének változását, más 
szolgáltatók eredményeit. Szakterületét érintően képzéseket szervez és folytat, részt vesz 
pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában. 

A Társaság feladata ellátása során  az  ellátást és szolgáltatást biztosító szakmai 
szervezeti egységek szakfeladatait és az intézményi struktúrát, valamint a szakmai 
egységek közötti együttműködés módját részletesen a Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza.  

A Társaság számára az Alapító Okiratban meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a 
szakmai szervezeti egységei közötti megosztásáról  az ügyvezető gondoskodik.. A 
munkáltatói jogokat a Társaság  gyakorolja.  

A- Társaság  által ellátott feladatok 
 
Biatorbágy  egészségügyi szakellátásának zökkenőmentességét az Egészségház  
biztosítja. 
 Az egészségügyi alapellátás körébe a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, a felnőtt 
fogorvosi ellátás, a gyermek-és ifjúsági fogászati ellátás, az ügyeleti ellátás, a védőnői 
szolgálatok, az iskolaorvosi feladatok tevékenységei tartoznak.  
A szakellátások körében biztosított rendelések az Egészségházban: 
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Szakrendelések Óraszámok 
Reumatológia Heti 20 óra 
Ortopédia Heti 11óra 
Pszichiátria Heti 14 óra 
Neurológia Heti 8 óra 
Szemészet Heti 20 óra 
Fül-orr-gégészet Heti 20 óra 
Nőgyógyászat Heti 22 óra 
Urológia Heti 6 óra 
Kardiológia Heti 15 óra 
Sebészet Heti 20 óra 
Teljes körű ultrahang-diagnosztika  Heti 6 óra 
Általános belgyógyászat Heti 11 óra 
Diabetológia Heti 4 óra 
Pszichiátriai gondozó Heti 2 óra 
Bőrgyógyászat Heti 8 óra 
Labor Heti 15 óra (nem szakorvosi óra) 
Fizioterápia Heti 12 óra (nem szakorvosi óra) 
Mozgásterápia Heti 10 óra (nem szakorvosi óra ) 
Összesen: 187 szakorvosi és 37 nem szakorvosi 

ellátás 
 
 
Feladataink ellátása során elsődleges szempont a beteg elégedettsége az ellátások 
minőségével. 
A családok egészségi állapotát a fogantatástól az elmúlásig kísérjük. 
A felnőtt  háziorvosi ellátást 5 körzet látja el, a házi gyermekorvosi ellátást 3telephelyen 
végezzük. Biatorbágyon vegyes fogorvosi ellátás 3 körzetre bontva két telephelyen 
működő rendelőhelyiségekben látja el a betegeket. A fogászati munka szintén kiemelt 
fontosságú, hiszen minden korosztályban számos betegség megelőzhető az ép, kezelt, 
vagy pótolt fogak meglétével. 
Az iskola-egészségügyi feladatokat gyermekorvosaink részmunakidőben  végzik, 
feladatukat 1 teljes és egy fél állású  iskolai védőnőkkel együttműködve végzik. Az 
egészség megtartása érdekében rendszeres szűrővizsgálati lehetőségekkel, előadásokkal 
emeljük szolgáltatásaink színvonalát. 
 
Az Intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 
 
Biztosítja az egészségügyi alapellátást a következő ellátási formák tekintetében: 

a) védőnői szolgálat;  
b) ifjúság-egészségügyi szolgáltatás; 
c) otthonápolási szolgálat.  

 
Biztosítja az egészségügyi alapellátás koordinációját: 

a) felnőtt háziorvosi szolgálaton;  
b) házi gyermekorvosi szolgálaton;  
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c) vegyes fogorvosi szolgálaton keresztül. 
 
Kapcsolatot tart az ügyeleti szolgálattal az egészségügy folyamatos működésének 
fenntartása érdekében. . 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft a 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. 
szám alatti Egészségházban járóbeteg- szakellátási feladati körében szakrendeléseket 
működtet. 
 

 

A társaság stratégiai céljai 

Prevenció - Az egészség nem csupán cél, hanem erőforrás, a testi, lelki, szociális jólét 
állapota. Feladatunk az egyén egészség potenciáljának növelésére irányuló 
tevékenységében való közreműködés  

 Az ellátások esetében akkor beszélhetünk magas színvonalú, minőségi ellátásról, a 
szolgáltatások következtében az egyének egészségtudatossága, egészségi állapota javul, 
Fontos a szolgáltatások átláthatósága, a lehetséges források felkutatása és lehívása, a 
finanszírozás fenntarthatósága – valamint az együttműködések rendszere, az átlátható 
működés. 

Az egészségértés- egészségtudatosság, a szubszidiaritás és az egyéni felelősségvállalás 
növelése a település lakossága körében, a társadalmi részvétel eszközrendszerének 
fejlesztése, a szolgáltatási szemlélet erősítése. Kommunikációs tevékenység a 
szolgáltatások átjárhatóságának biztosítása, az intézményi egység kifejezése és célcsoport 
hatékony elérése érdekében.  

Elérhetőség, a versenyképesség megőrzése. Szolgáltató képesség – rendelkezésre állás, 
hatékonyság, elégedettség. 

A stratégiai célok megvalósítására az alábbi értékek mentén kerül sor: 

• Egészség 
• Szolgáltatástervezés a valódi igények, szükségletek alapján 
• Emberi kapcsolatok kiemelt szerepe 
• Család, mint elsődleges természetes támasz 
• Az egyéni felelősségvállalás 
• Prevenció 

 

A szolgáltatásszervezés módja 

A szolgáltatás igénybevevőit állítjuk a rendszer középpontjába - egységes szemléletű, 
egységes elveken működő, egységes minőségi követelményeket támasztó rendszerként 
működtetünk.  
Az egységes szervezeti kultúra, az önkormányzat hatékony rálátása az intézmény 
folyamatos működésére lehetővé teszi, hogy a lakosság a változások révén, hatékonyan 
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működő, ugyanakkor emberközpontú, humán szolgáltatásokat vegyen igénybe az általa 
finanszírozott források felhasználásából.  
Ha az összes közreműködő a rendszerben a szolgáltatási igényeknek megfelelően 
tevékenykedik, illetve a kompetencia határok pontos kijelölésével együttműködési keretet 
kap a feladatai ellátásához, valamint „kézből-kézbe” adja az esetet az ellátás más 
szegmenseiben, akkor az igénybevevő elégedettsége, illetve a problémakezelés is 
javulhat.  
Fontos elem a lakossági tájékoztatás, amely a honlapon keresztül, valamint az írott és 
online médiában valósul meg.   
A rendszerben együtt tevékenykedik, a saját kompetenciáját megtartva  

• a felnőtt háziorvos,  
• a házi gyermekorvos,  
• a védőnői szolgálat ,  
• ,  
• a vegyes fogászati ellátást végző szakorvosok ,  
• a szakorvosok  
• foglalkozás egészségügyi ellátás nyújtója,  
• a szociális alap ellátás munkatársa 
• az ellátásban közreműködő civil szervezet munkatársa,  
• valamint az önkéntes segítséget nyújtó szomszéd, rokon.  

 
Az ellátási modell hatékonysága érdekében a fenti szakemberek együttműködése 
nélkülözhetetlen. Az egységes szemléletű gondozási – ellátási  modell  fontos eleme, 
hogy rendszeres időközönként esetmegbeszélésre kerül sor,  ahol az ellátásban résztvevő 
szakemberek a saját kompetenciájukkal, de egyenrangú partnerként vesznek részt.  
 

 
A humán – egészségügyi és szociális – szolgáltatások keretében végzett tevékenység az 
egészség dimenzióira átfogóan ható –biológiai, lelki, mentális, emocionális és szociális 
egészség -, komplex, változást elősegítő beavatkozás.A szolgáltatásszervezés az 
egészségfejlesztés alapelveinek értelmében a szolgáltatási egységek tudatos és 
szabályozott együttműködésére épít, hangsúlyt fektet az egészséget támogató környezet 
kialakítására, a közösségi cselekvések erősítését célozza, kiemelt célja az egyének és 
közösségek készségfejlesztése, továbbá a beteg- és ügyféltámogatás feladatainak 
egészségfejlesztés hangsúlyú ellátása. 
 
 

Együttműködések, kapcsolatok   

Kapcsolatot tart azon szakmai és egyéb szervezetekkel, melyek tevékenységével 
összefüggenek, különösen 

- Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületével, 
- az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal, 
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-  a  Polgármesteri Hivatal vezetőivel és munkatársaival,  
- a társintézményekkel, társszolgáltatókkal, 
- a szakminisztériumokkal és háttérintézményeikkel,   
- az illetékes Kormányhivatali szervekkel 
- a szociális szolgáltatókkal 
- a Magyar  Vöröskereszttel,  
- az alapellátás  szakembereivel 
- a terület szakorvosaival,  
- a hospice szolgálatokkal,  
- a sürgősségi ellátás szakembereivel 
- az Országos Mentő Szolgálattal.  
- a közoktatási intézményekkel,  
- a szakirányú képzéseket és továbbképzéseket nyújtó intézményekkel  
- művelődési, kulturális intézményekkel, 
- a médiával,   
- a vallási felekezetekkel  
- civil szervezetekkel.   

 
A kapcsolattartás módjára további szabályokat tartalmaz az Egészségház  Szervezeti és 
Működési Szabályzata.  
 
 
Az együttműködés kiterjed a szakmaközi konzultáció, a közös cselekvés és a 
szolgáltatások átjárhatóságának területeire. A szakmai konzultációk területén bevezetésre 
kerülő felületek a szakmai tudás és egységes szemlélet támogatását célozzák  
 
ATársaság feladatainak bemutatása, tekintettel a személyesebb jellegű és hatékonyabb 
munkavégzésre, egymás szakmai specifikumainak megismerése.  
A szakmai műhely fókuszában az érzékelt hiányállapotok, szükségletek, dilemmák, 
nehézségek megosztása, megvitatása, konstruktív-előremutató javaslatok felvetése, 
programok kidolgozása áll. 

Az igénybe vevők és a szolgáltatást végzők jogainak védelme 

Az ellátottak és az ellátást végzők jogait részletesen szabályait a vonatkozó jogszabályok 
ismertetik részletesen, így jelen szakmai program annak csupán irányvonalatit, alapvető 
elveit jelöli meg.  

Az ellátottak  jogai 

A szolgáltatások igénybe vevőinek joga van a lehető legteljesebb szolgáltatást szabadon, 
szociális helyzetükre, mentális és egészségi állapotukra, egyéni szükségleteikre 
figyelemmel igénybe venni . Az ellátott személynek joga van az egyéni bánásmódra. 

 Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, 
vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, 
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cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb 
helyzete miatt.  
Az intézmény munkatársai kötelesek az ellátottak egészségi állapotával, személyes 
körülményeivel, kapcsolatos tudomásukra jutott információkat, dokumentumokat 
bizalmasan kezelni és tárolni, annak érdekében, hogy azokról más, arra illetéktelen 
személy ne szerezhessen tudomást. Ezen adatokról, tényekről az intézmény dolgozója 
kizárólag a szolgáltatást igénybe vevő dokumentált felhatalmazása alapján tájékoztathat 
másokat, kivéve az életet, testi épséget veszélyeztető helyzeteket.  

Panaszjog 

Valamennyi, a szolgáltatásainkat igénybe vevő személy, törvényes képviselője, 
hozzátartozója, az ellátottak jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet 
(panasztevő) panaszaival intézményen belül a megfelelő szakmai vezetőhöz,  
A betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők tevékenységéről, hatásköréről, az 
általa nyújtható segítségadás lehetőségéről, elérhetőségéről szóló írásos tájékoztatót a jól 
láthatóan kell kifüggeszteni. Ezzel kapcsolatosan a vezető kérésre szóbeli tájékoztatást is 
nyújt.  

A szolgáltatást végzők jogai 

Tevékenységünk teljesítése során figyelmet fordítunk arra, hogy az intézmény 
alkalmazásában álló, valamint  közreműködő tevékenységet végző munkatársaink részére 
biztosítottak legyenek a megfelelő munkakörülmények és a munkavégzés feltételei, 
megkapják a teljesítményükhöz megfelelő megbecsülést és elismerést, emberi 
méltóságukat és személyiségi jogaikat ne érje csorba. A tevékenységet az intézmény 
munkatársai közfeladatként végzik, így közfeladatot ellátóknak minősülnek.  
 
A szolgáltatásokról szóló tájékoztatás módja 

- www.egeszseghaz.biatorbágy.hu 
- a Biatorbágyi Körkép újság, szórólapok 

 

Biatorbágy 2017. április 12. 

 

 
Dr. Radnai Dr. Egervári Ágnes s.k. 

 

http://www.egeszseghaz.biatorb%C3%A1gy.hu/
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Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13‐09‐186856/4

 

V É G Z É S

A Budapest  Környéki  Törvényszék  Cégbírósága  a(z) Biatorbágy  Város  Egészségügyi  Ellátó  Nonprofit
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  kérelmére  elrendeli  a  cég  bejegyzését  a  Cg.1309186856  számú
cégjegyzékbe az alábbi adatokkal:

 

1. Általános adatok
Cégjegyzékszám:1309186856
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2017/04/24

2. A cég elnevezése
2/1. Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
3. A cég rövidített elnevezése
3/1. Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
5. A cég székhelye
5/1. 2051 Biatorbágy, Mester utca 2.
8. A létesítő okirat kelte
8/1. 2017. április 12.
902. A cég tevékenysége
9/1. 8622 '08 Szakorvosi járóbetegellátás 

Főtevékenység.
9/2. 4774 '08 Gyógyászati termék kiskereskedelme
9/3. 4775 '08 Illatszerkiskereskedelem
9/4. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9/5. 8610 '08 Fekvőbetegellátás
9/6. 8621 '08 Általános járóbetegellátás
9/7. 8622 '08 Szakorvosi járóbetegellátás
9/8. 8623 '08 Fogorvosi járóbetegellátás
9/9. 8690 '08 Egyéb humánegészségügyi ellátás
9/10. 8899 '08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
9/11. 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
9/12. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
9/13. 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
9/14. 5629 '08 Egyéb vendéglátás
9/15. 7220 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
9/16. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
9/17. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9/18. 8891 '08 Gyermekek napközbeni ellátása
9/19. 8810 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
9/20. 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
9/21. 8541 '08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
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9/22. 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9/23. 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
11. A cég jegyzett tőkéje
11/1. Megnevezés Összeg Pénznem

Összesen 3 000 000 HUF

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai
13/1. Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes (an.: Dr. Nagy Mária) 

Születési ideje: 1957/06/16 
2051 Biatorbágy, Rákóczi utca 45. 
Adóazonosító jel: 8330383210 
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta benyújtásra
került.

Jogviszony kezdete: 2017/04/12
14. A könyvvizsgáló(k) adatai
14/1. UNIVERZÁL AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

HU1024 Budapest, Szél Kálmán tér 3. 2. em. 2.
Cégjegyzékszám: 0109864758

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Dr. Tóth Kálmánné (an.: Hundt Anna) 
1094 Budapest, Liliom utca 54. 2. em. 25.
Jogviszony kezdete: 2017/04/12

15. A felügyelőbizottsági tagok adatai
15/1. Dr. Csaba János József (an.: Lázár Irma) 

1055 Budapest, Szalay utca 2. 2. em. 5.
Jogviszony kezdete: 2017/04/12

15/2. Dr. TálasTamássy Tamás Gyula (an.: Tamássy Aranka) 
2051 Biatorbágy, József Attila utca 2.
Jogviszony kezdete: 2017/04/12

15/3. FarkasGáspár Mónika (an.: Valente Erzsébet) 
2051 Biatorbágy, Mária királynő utca 7.
Jogviszony kezdete: 2017/04/12

20. A cég statisztikai számjele
20/1. 25931819862257213.
21. A cég adószáma
21/1. Adószám: 25931819213. 

Közösségi adószám: HU25931819. 
Adószám státusza: érvényes adószám 
Státusz kezdete: 2017/04/18

45. A cég elektronikus elérhetősége
45/1. A cég kézbesítési címe: egeszesegugyiellato@biatorbagy.hu

A cég email címe: egeszsegugyiellato@biatorbagy.hu
49. A cég cégjegyzékszámai
49/1. Cégjegyzékszám: 1309186856

Vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
1. A tag(ok) adatai
1/1. Biatorbágy Város Önkormányzata

mailto:egeszesegugyiellato@biatorbagy.hu
mailto:egeszsegugyiellato@biatorbagy.hu
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HU2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A
Nyilvántartási szám: 390000
A tagsági jogviszony kezdete: 2017/04/12

E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

A  végzés  vagy  az  annak  meghozatala  alapjául  szolgáló  iratok  jogszabályba  ütközése  miatt  az  ügyész,
valamint  az,  akire  a  végzés  rendelkezést  tartalmaz    a  rendelkezés  őt  érintő  részére  vonatkozóan    pert
indíthat  a  cég  ellen  a  végzés  hatályon  kívül  helyezése  iránt  a  cég  székhelye  szerint  illetékes  törvényszék
előtt. (2006. évi V. tv. 65. § (1) bekezdés.)

A per megindításának a végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye.
A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha  jogszabály  valamely  gazdasági  tevékenység  gyakorlását  hatósági  engedélyhez  köti,  a  társaság  e
tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg (Ptk. 3:97.§ (1) bekezdés).

A cég 5.000 Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: létesítő okirat; ügyvéd által
ellenjegyzett aláírásminta  Dr.Radnainé Dr. Egervári Ágnes; a székhely, telephely, fióktelep használatának
jogszerűségéről  szóló  okirat;  a  könyvvizsgálatot  ellátó  személy  elfogadó  nyilatkozata,  ha  a  könyvvizsgáló
szervezet; tagjegyzék; a vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll eltiltás hatálya
alatt.

Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők.

Budapest, 2017. április 24.

 
 

Dr. Félegyházy Megyesy Fatime s.k.

bíró

A kiadmány hiteléül:

Horváth Krisztina Andrea

tisztviselő
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