
Ikt. sz.:  
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE  

amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3., 
képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester) mint megbízó (továbbiakban: Önkormányzat); 
másrészről az MÁDI MEDICIN Bt. (Cg.: 13–06–015914; székhely: 2000 Szentendre, Fiastyuk utca 14.; 
képviseli: dr. Mádi-Szabó Zoltán) mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között (továbbiakban 
együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 
1. Felek megállapítják, hogy Szentendrén, 1995. november 28. napján megbízási szerződést kötöttek 
felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására. Felek a köztük létrejött jogviszonyt a Szentendrén, 1998. 
február 16. napján kelt szerződésben szabályozták újra. A Felek között fennálló határozatlan idejű 
jogviszony alapján Megbízott területi ellátási kötelezettsége Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 18/2002. (VI.30.) Önk. sz. rendelet 1. sz. 
melléklete szerinti VI. körzetre terjed ki.  
2. Megbízott képviselője kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott önálló orvosi működtetési jogát 
(továbbiakban: praxisjog) el kívánja idegeníteni dr. Szente Szilvia (2021 Tahitótfalu, Tamási Á. u. 
5202/86 hrsz.) részére.  
3. Az Önkormányzat – tekintettel arra, hogy az orvosok alapnyilvántartásának 2012. február 23-i adatai 
szerint dr. Szente Szilvia megfelel a háziorvosi szakmára előírt személyi feltételeknek – megbízási 
szerződést kötött a dr. Szente Szilvia személyes közreműködésével működő gazdasági társasággal, ezért 
Felek közösen megállapodnak, hogy ezen megbízási szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az 1. 
pontban megjelölt szerződések alapján fennálló, felnőtt háziorvosi tevékenység ellátásáról szóló 
jogviszonyt közös megegyezéssel megszüntetik. 
4. Felek megállapítják, hogy a 3. pontban hivatkozott és jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amely 
napon valamennyi alábbi feltétel teljesül: 
- dr. Szente Szilvia és dr. Mádi-Szabó Zoltán a praxisjog vonatkozásában érvényes és hatályos adásvételi 
szerződést kötnek és 
- dr. Szente Szilvia a népegészségügyi szakigazgatási szerv által kiadott jogerős praxisengedéllyel 
rendelkezik és 
- a dr. Szente Szilvia személyes közreműködésével működő gazdasági társaság jogerős működési 
engedéllyel rendelkezik és 
- a dr. Szente Szilvia személyes közreműködésével működő gazdasági társaság az OEP-el érvényes és 
hatályos finanszírozási szerződést köt. 
Felek rögzítik, hogy fenti feltételeket egyben jelen jogügylet érvényességi feltételeinek is tekintik.  
5. Megbízott kijelenti, hogy az Önkormányzat által a felnőtt háziorvosi tevékenység során történő 
felhasználás céljából számára átadott eszközöket jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg dr. 
Szente Szilvia birtokába bocsátja.  
6. Felek kijelentik, hogy az 5. pontban foglaltakon kívül egymással szemben az alapszerződésből eredően 
semmiféle igényük nincsen.  
7. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2012. (III.8.) Kt. sz. határozatával jelen 
tartalommal és formában jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására. 
8. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat magukra 
nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
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