
 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

 

amely létrejött egyrészről  

 

Név:   

Anyja neve:   

Születési hely, idő:   

TAJ száma  

Lakcíme:   

Értesítési címe, elérhetőségei (tel / e-mail cím):   

 

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)  

 

másrészről  GRAPHICOL Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

telephelye: 1024 Budapest, Retek utca 34. 

nyilvántartja: Fővárosi Bíróság Cégbírósága 

cégjegyzékszáma: 01-09-915449 

adószáma: 14692266-2-41 

statisztikai számjele: 14692266-6201-113-01 

képviseli: Kollár Katalin ügyvezető 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)  

- a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:  

 

I. ELŐZMÉNYEK 

I.1. Felek rögzítik, hogy a Megbízott a Magyar Köztársaság joga szerint létrejött, és működő gazdasági társaság, 

amely egészségügyi szolgáltatásokat, ezen belül az egészség védelmét elősegítő és szűrési szolgáltatásokat 

nyújt ügyfelei részére. 

I.2. Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy a Raditec Kft-vel (a továbbiakban: Szolgáltató) szolgáltatási szerződést 

kötött, amely alapján a Szolgáltató vállalta, hogy CT kolonográfia alapjául szolgáló natív CT vizsgálatokat 

végezzen a Megbízott ügyfelei részére. 

I.3. Megbízott továbbá tájékoztatja a Megbízót, hogy a Szolgáltató az ÁNTSZ engedélye alapján jogosult vastagbél 

polypusok és tumorok diagnosztizálása céljából CT vizsgálatokat végezni, és rendelkezik az ehhez szükséges 

multislice CT készülékkel, továbbá a jelen megállapodás tárgyát képező vizsgálatok elvégzéséhez szükséges, 

jogszabály által meghatározott minimumfeltételekkel. 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1. Megbízó jelen szerződés aláírásával megbízza Megbízottat, Megbízott pedig elvállalja a jelen szerződés 1. 

számú mellékletét képező leírásban (Betegtájékoztató) részletesen ismertetett, a kockázatokat is tartalmazó, és 

az abban meghatározott módon elvégzendő CT kolonográfiás vizsgálatot (a továbbiakban: Vizsgálat).  

II.2. Megbízó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Megbízottól az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a 

továbbiakban: Eütv.) vonatkozó, 13-14. §, és a 134-135. §.-inak megfelelően, egyéniesített formában teljes körű 

tájékoztatást kapott a II.1. pontban meghatározott Vizsgálattal kapcsolatosan azzal, hogy a beavatkozáshoz 

külön hozzájáruló nyilatkozatot is aláír. A Beleegyező nyilatkozat a jelen szerződés 2. számú elválaszthatatlan 

mellékletét képezi. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Vizsgálat kizárólag natív (intravénás kontrasztanyag nélküli) 

szűrővizsgálat; a Megbízott jelen szerződés szerinti tevékenysége kizárólag ennek elvégzésére irányul és 



korlátozódik, még abban az esetben is, ha a Vizsgálat kivitelezése közben esetlegesen további vizsgálatok 

elvégzésének szükségessége merül fel. 

II.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 3. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi azon leírás, amelyben 

rögzítésre kerülnek Megbízó kötelezettségei arra vonatkozóan, hogy milyen tevékenységeket kell ahhoz 

elvégeznie a Vizsgálatot megelőzően, hogy a Vizsgálat elvégezhető legyen. Megbízott tájékoztatja Megbízót, 

Megbízó pedig tudomásul veszi, hogy amennyiben a 3. számú mellékletben meghatározott előkészületeket nem 

végzi el, a Vizsgálatot nem lehet megfelelő módon elvégezni, illetve nem lehet megfelelő módon értékelni a 

Vizsgálat eredményét.  

 

III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

III.1. Megbízó köteles arra, hogy a Vizsgálat elvégzésére alkalmas állapotban jelenjen meg a Szolgáltatónál. 

Amennyiben a Megbízó – önhibájából - a Vizsgálat elvégzésére nem alkalmas módon jelenik meg, akkor 

Megbízott kizárólag a Díj 50 %-át köteles visszafizetni Megbízónak a Vizsgálat időpontjától számított 8 

munkanapon belül.  

III.2. A Vizsgálat elvégzésének pontos helyéről és időpontjáról Megbízott köteles Megbízót tájékoztatni, a Vizsgálatot 

megelőzően legalább 7 nappal korábban. Amennyiben Megbízónak az időpont nem megfelelő, köteles 

haladéktalanul tájékoztatni Megbízottat, ebben az esetben a Megbízott – térítésmentesen – új vizsgálati napot 

biztosít Megbízó részére. Amennyiben a Megbízó – önhibájából – nem jelenik meg a Vizsgálaton, vagy nem 

értesíti Megbízottat 5 nappal korábban, hogy az időpont számára nem megfelelő, akkor Megbízott kizárólag a 

Díj 50 %-át köteles visszafizetni Megbízónak a Vizsgálat időpontjától számított 8 munkanapon belül.  

III.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vizsgálat nem Megbízó önhibájából nem sikerül, akkor Megbízott 

térítésmentesen elvégzi a Vizsgálatot még egyszer. Amennyiben Megbízó nem járul hozzá ahhoz, hogy a 

Vizsgálatot még egyszer elvégezzék, akkor a IV.1. pontban meghatározott teljes összeget Megbízott köteles 

visszafizetni Megbízó részére. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Vizsgálat Megbízónak 

felróható okból nem sikerül, és Megbízó nem járul hozzá, hogy a Vizsgálatot még egyszer elvégezzék, akkor 

Megbízott kizárólag a Díj 50 %-át köteles visszafizetni Megbízónak a Vizsgálat időpontjától számított 8 

munkanapon belül.  

III.3. A Megbízó a Szolgáltató által továbbított adatok alapján tájékoztatja Megbízót a Vizsgálat eredményéről, és 

átadja részére a leleteket. 

III.4. Megbízó kijelenti, hogy a Megbízottat a Vizsgálat elvégzése előtt tájékoztatta az Eütv. 26. §.-ban 

meghatározottakról. A tájékoztatási hiányosságokból fakadó következményekért a Megbízottat semmilyen 

felelősség nem terheli.  

 

IV. MEGBÍZÁSI DÍJ 

IV.1. A Felek megállapodása alapján a Megbízó a Vizsgálat elvégzéséért a Megbízott részére 70.000 Ft, azaz 

hetvenezer forint összegű díjat (a továbbiakban: Díj) egyösszegben megfizet a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg. Amennyiben Megbízó nem fizeti meg a Díjat a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, akkor 

köteles a jelen szerződés aláírását követő 8 (nyolc) napon belül átutalással megfizetni Megbízott részére a 

Megbízó Raiffeisen Banknál vezetett 12011265-01146150-00100007 számú bankszámlájára.  

IV.2. Megbízott  köteles  előleg számla kibocsátására, amennyiben a Díj jóváírásra került bankszámláján, és 

végszámla kiállítására, a szolgáltatás elvégzését követő 8 munkanapon belül. 

IV.3. A Felek rögzítik, hogy a számlázás és a fizetés pénzneme a Magyar Köztársaság mindenkori törvényes 

fizetőeszköze. 

 

V. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

V.1. A Feleket a jelen szerződés hatálya alatt fokozott együttműködési kötelezettség terheli. 

V.2. A Felek az egymáshoz intézett jognyilatkozataikat és értesítéseiket egyebekben kötelesek  

 személyesen, írásban igazolt átvétellel, 

 postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményként, 



 faxon visszaigazolt faxszal  

megtenni.  

Az értesítések szerződésszerű megtételének biztosítása érdekében a Megbízó köteles az alapadataiban 

bekövetkezett változást a Megbízott részére haladéktalanul bejelenteni. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a 

változások bejelentésének elmulasztása miatt felmerülő esetleges károkért kártérítési felelősséggel tartozik.  

A Felek megállapodása alapján a nyilatkozat megküldésének igazolására – vita esetén – a nyilatkozattevő Fél 

kötelezett. A Felek megállapodása alapján kézbesítettnek kell tekinteni a tértivevénnyel megküldött értesítést 

akkor is, ha azt a másik fél (címzett) két, egymás utáni kézbesítést követően nem kereste, vagy az az átvételt 

megtagadta jelzéssel érkezik vissza.  

 

VI. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

VI.1. A szerződés megszűnésének esetei 

Jelen szerződés megszűnik,  

 ha valamelyik fél a szerződéstől eláll, 

 közös megegyezéssel;  

 szerződésszerű teljesítés esetén;  

 

VI.2. Elállás 

A szerződéstől bármely fél a másik félhez a Vizsgálatot megelőzően legalább 7 nappal korábban intézett 

írásbeli nyilatkozatával  elállhat indokolás nélkül. 

Az elállás hatályosulásának feltétele, hogy arról a másik fél hitelt érdemlően tudomást szerezzen.  

Az elállás a szerződést felbontja.  

 

VI.3. Közös megegyezés 

A szerződés közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethető.  

A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a Felek egymásnak további 

szolgáltatásokkal nem tartoznak.  

 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

Jogviták 

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredően közöttük esetlegesen felmerülő jogvita 

esetén a kijelölt kapcsolattartó személyek közreműködésével megkísérlik a vita peren kívüli, tárgyalásos úton 

való rendezését annak érdekében, hogy a szerződés eredeti tartalmának megfelelően és mindkét Fél 

érdekének szem előtt tartásával teljesíthető legyen.  

 

Érvénytelenség 

A Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy érvénytelenné 

válna, úgy az a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti, és az érvénytelen rendelkezés 

figyelmen kívül hagyásával a Felek szerződéskötéskori akarata szerint fognak eljárni, vagy az érvénytelen 

rendelkezést a Felek akaratához legközelebb álló rendelkezéssel pótolják – kivéve, ha a Felek a szerződést az 

érvénytelenségi okkal érintett rész nélkül nem kötötték volna meg. 

 

Módosítások 

A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés kizárólag írásban, mindkét Fél aláírásával módosítható. 

 



Joglemondás 

A Felek rögzítik, hogy amennyiben bármely fél valamely, a szerződésből eredő jogát nem gyakorolja, a 

joggyakorlás elmulasztása nem minősül jogról való lemondásnak. 

 

Engedményezés 

A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit nem ruházhatja át 

harmadik személyre sem egészben, sem részben, a Megrendelővel szemben fennálló követeléseit nem 

engedményezheti másra, kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával. 

 

Irányadó jog, nyelv 

Az irányadó jog a Magyar Köztársaság joga, a szerződés nyelve a magyar. A Felek rögzítik, hogy amennyiben 

a szerződést valamely oknál fogva idegen nyelvre lefordítják, a Felek között – tartalmi vita esetén – a magyar 

nyelvű, mindkét fél által aláírt okirat tartalma az irányadó. 

 

Teljes szerződés  

A jelen szerződés a Felek között a szerződés tárgyára vonatkozó teljes és hiánytalan megállapodást 

tartalmazza, és mint ilyen, annak tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatások körében hatályon kívül helyez és 

megszűntet minden korábbi szóbeli, vagy írásbeli megállapodást és szerződést. A jelen szerződés kizárólag a 

mellékleteivel együtt érvényes. 

 
A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, átolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag és 
saját kezűleg írták alá Budapesten  2011…………………........... napján:  
 
Mellékletek:  

1. számú melléket: Betegtájékoztató 

2. számú melléklet: Beleegyező nyilatkozat  

3. számú melléklet: Leírás  

 

 

 

…………………………………..     ……………………………. 

 Megbízó        Megbízott 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat önkéntes egészségpénztári tagok részére 

Amennyiben a szolgáltatást önkéntes egészségpénztár felé el kívánja számolni, és a számlát az egészségpénztár 

nevére kéri kiállítani, kérjük, adja meg a számlázási adatokat: 

Egészségpénztár neve:  …………………………………………………………….. 

Egészségpénztár címe: …………………………………………………………….. 

Tagi azonostó:  …………………………………………………………….. 

. 

 


