Szerződés
Melyet egyrészről ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- továbbiakban Megbízó Másrészről az EMPÁTIA BIOMED Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Dr. Molnár György)
1082. Budapest, Leonardo da Vinci u. 17/c, II/3./ adószáma: 28850478-2-42 számlaszáma:
ERSTE Bank Rt. 11991102-02172486 - továbbiakban Megbízott - kötöttek foglalkozásegészségügyi szolgáltatásra az alábbi feltételekkel:
1. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy munkavállalói részére az 1993. évi XCIII.
Törvény 58§ által előírt foglalkozás-egészségügyi ellátást az alábbiak szerint
biztosítsa:
a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzését,
valamint az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezését
a külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és fokozott
expozíciós esetek vizsgálatát,
a munkavégzés egészségkárosító hatásának vizsgálatát,
az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást,
a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást,
közreműködést a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
közreműködést a foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok
megoldásában,
közreműködést az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében,
közreműködést a munkáltató katasztrófamegelőző, elhárító, felszámoló, és az előidézett
károsodások rehabilitációs terveinek kidolgozásában,
Megbízó munkavállalóinak fogadását rendelési időben Megbízott orvosi rendelőjében,
valamint minden második héten egy alkalommal a Megbízó telephelyén.
Megbízott kötelezi magát, hogy a jelen megállapodás fentiekben részletezett
alapszolgáltatásain kívül –külön megrendelés és díjazás alapján – az alábbi orvosi
szolgáltatásokat is biztosítja a Megbízó részére:
a) Menedzserszűrés

b) Gépjárművezetői és hivatásos lőfegyver-viselési alkalmasság orvosi
vizsgálata
c) Különböző rizikócsoportok komplex szűrése (szív-érrendszeri
cukorbetegség, onkológiai szűrés… stb.)
d) Biofizikai orvoslás (dohányzásról való leszoktatás, allergia,
fájdalomcsillapítás, mozgásszervi betegségek… stb.)
2. Megbízott vállalja, hogy Megbízóval rendszeres kapcsolatot tart, és Megbízó
munkavállalóit előre egyeztetett időpontban 1211 Budapest. Bajáki Ferenc u. 1-3
III/310. orvosi rendelőjében fogadja. (Tel: (06 1) 420-4400)
3. Megbízó a szerződés aláírását követően jogosult ellátásra.
4. Az ellátást Megbízó a munkavállalói létszámra veszi igénybe, akik nevét, munkakörét
és lakcímét Megbízó 15 napon belül írásban közli Megbízottal.

A kategória……fő/……..Ft/év

B kategória……fő/……..Ft/év

C kategória …. fő/…… Ft/év

D kategória……fő/……..Ft/év

Összesen:

…………Ft/év, azaz ….… forint

Ha a munkavállalói létszám fluktuációja a 20%- ot meghaladja, akkor az e feletti
hányadra a fejkvóta alapján számított éves ellátási díjnak megfelelő összeget
Megbízott külön számlázza Megbízó felé a tárgyév december 31.-ig.
Az éves ellátási díj összegét Megbízó az alábbiak szerint számla ellenében egyenlíti ki
átutalással a Megbízott ERSTE Bank Rt. 11991102-02172486 számlájára 15 napon
belül.
Késedelmes fizetés esetén a Megbízó részére a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeres összege kerül felszámításra.
Az éves ellátási díj összege – a szintentartás érdekében - évenként felülvizsgálandó.
Az ellátott létszám növekedése esetén a felek a létszámnövekedés arányában emelik a
fenti díjazás összegét.
5. Jelen szerződés a 3. pontban megjelölt időponttól határozatlan időre szól.
6. Jelen szerződés 90 napos felmondással bármely gazdasági év végére felmondható úgy
Megbízó, mint Megbízott részéről.
7. A társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. Törvényt módosító 1992. évi LXXII.
Törvény értelmében a munkavállalók részére biztosított foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatás díja költségként elszámolható.

8. Megbízó részéről nyilatkozattételre jogosult:
Név:
Cím:
Tel:
9. Megbízott részéről nyilatkozattételre jogosult:
Név: Dr. Molnár György
Cím: 1082. Budapest, Leonardo da Vinci u. 17/c II/3
Tel: 06 20 5522 898

.…………………………..
Megbízó

Kelt: Budapesten, 200.. év…hó…nap

…...……………………
Megbízott

