
amely létrejött

egyrészről a Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.; képviseli: dr. Szász Károly 
kancellár), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről az Orosz V. Ügyvédi Iroda (1015 Budapest, Hattyú utca 16. III/l., képviseli: 
dr. Orosz V. Sándor irodavezető ügyvéd, BÜK lajstromszám: 14439), mint Megbízott (a 
továbbiakban: Megbízott)

között alulírott helyen és időben a következő tartalommal.

1. A Megbízó perbeli képviseletének ellátására tett ajánlatok közül az Orosz V. Ügyvédi 
Iroda által tett ajánlatot fogadta el.

2. A megbízás tárgya

2.1. A Megbízó perbeli képviseletének -  folyamatos (tartós) -  jogviszony keretében történő 
szakszerű és gondos ellátása, amely magában foglalja mindazokat a peres és nemperes 
(pl. fizetési meghagyás) eljárásokban való bíróság előtti képviseleti tevékenységet, 
amelyeket:

a) a Megbízóval szemben indítottak és mint folyamatban lévő peres (nemperes) ügyeket 
a Megbízó jelen szerződés alapján a Megbízott részére átad.

b) a Megbízóval szemben jelen szerződés aláírását követően indítanak, illetőleg
c) a Megbízó harmadik személyek ellen indít.

2.2 A 2.l.a) pont alatt jelölt -  2014. december hónapban folyamatban lévő - perek száma 
ügycsoportonként a következő:
a.) kártérítési („ műhiba” ) perek száma: 65.
b.) munkaügyi perek száma: 10.
c.) egyéb perek száma : 14.

3. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződés elválaszthatatlan részét 
képezi az 1. sz. melléklet, amely tételesen tartalmazza mindazon természetes és jogi 
személyek adatait (peres fél neve, bírósági ügyszám, jogcím, perérték), akik a Megbízóval 
jelen szerződés megkötésekor perben állnak.

4. A megbízási díj mértéke, esedékessége és megfizetésének módja

4.1. Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Megbízó a 2. pontban foglalt 
tevékenység ellátásáért átalánydíj címén 500.000 Ft/év/peres fél + áfa megbízási díjat 
fizet a Megbízottnak évi két részletben.

4.2. Ha a Megbízó ellen több felperes együttesen nyújt be keresetet - akár személyesen, akár 
egy vagy több jogi képviselő útján -  a Megbízott a pertársaságot képező felek számától 
függetlenül legfeljebb öt peres fél vonatkozásában érvényesítheti átalánydíj iránti 
igényét a Megbízóval szemben.
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4.3. A bíróság által perköltség címén megítélt díj a Megbízottat illeti.

4.4. A Megbízott költségtérítésre nem tarthat igényt.

5.1. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés fennállása 
alatt a Megbízó a megbízási díjat - a Megbízott által kiállított számla ellenében - banki 
átutalás útján hat hónaponként, évi két részletben előre megfizeti.

5.2. A hat hónaponként esedékes -  előre fizetendő -  átalánydíj számítási alapját a tárgyév 
június 30-án és december 31-én még bírósági ügyszakban lévő, folyamatban lévő ügyek 
képezik. A jogerős bírósági határozattal lezárult ügyeket addig kell bírósági ügyszakban 
lévő ügyként kezelni, amíg a bírósági jogorvoslati út határideje bármely peres fél 
vonatkozásában nyitva áll.

5.3. Az átalánydíj kiszámításával és megfizetésével egyidejűleg utólagosan, visszamenőleg
-  el nem számolt különbözet címén -  kell elszámolni azokat a peres ügyeket, amelyeket 
a Megbízó az előző elszámolási időpont (június 30. vagy december 31.) után új ügyként 
adott át a Megbízott részére, de ezen új ügyek vonatkozásában a Megbízó a hat havi 
átalányt előre értelemszerűen még nem fizethette meg.

5.4. A 5.2. pontban leírt folyamatban lévő ügyekről, valamint a 5.3. pontban leírt új ügyekről 
külön-külön kell a számlát kiállítani. E számlákat a Megbízó a kézhezvételtől számított 
15 napon belül átutalás útján köteles kiegyenlíteni.

6. A Megbízott a megbízási díjról szóló számlák kiállításával egyidejűleg köteles a 
Megbízó részére átadni

6.1. a folyamatban lévő perek és nem peres eljárások állásáról szóló, valamint

6.2. az utólagos elszámolás alapját képező új ügyek állásáról szóló tételes elszámolást.

7. A Megbízó kötelessége

7.1. A Megbízó az 1. sz. mellékletben tételesen felsorolt ügyekhez tartozó teljes körű 
iratanyagot a Megbízott részére átadja.

7.2. A Megbízó az 1. sz. mellékletben tételesen felsorolt ügyekhez a képviseleti feladatok 
ellátásához szükséges meghatalmazásokat kiadja, egyben intézkedik a folyamatban lévő 
ügyekben korábban már kiadott ügyvédi meghatalmazások visszavonása iránt.

7.3. A jelen megbízási szerződés hatálybalépését követően induló új ügyekben a Megbízó a 
hozzá érkezett bírósági határozatokat (végzéseket) -  az ahhoz csatolt mellékletekkel 
együtt (pl.: keresetlevél) közjegyző által küldött fizetési meghagyásokat soron kívül 
elektronikusan, majd ezt követően eredeti papír formátumban átadja a Megbízott 
részére.

7.4. A megbízás teljesítéséhez szükséges okiratokat, bizonylatokat, információkat 
maradéktalanul Megbízott rendelkezésére bocsátja.
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7.5. Ha a megbízás teljesítéséhez olyan speciális szakértelemre van szükség, amellyel a 
Megbízott nem rendelkezik, a Megbízó kijelöli azokat az adott ügyben speciális 
szakértelemmel rendelkező személyeket, akik konzultáció céljából a Megbízott 
rendelkezésére állnak.

7.6. A Megbízó kijelöli azt a személyt vagy személyeket, akik a megbízás teljesítésével 
összefüggésben a Megbízott részére szakkérdésben megbízói utasítást jogosult adni. A 
Megbízó által kijelölt speciális szakértelemmel rendelkező személy a megbízói utasítást 
írásbeli formában köteles a Megbízottnak megadni. Szakkérdésnek nem minősülő 
kérdésekben (pl. egyezség kötés) kizárólag a Megbízó vagy az általa kijelölt személy 
jogosult megbízói utasítást adni.

7.7. A Megbízó kijelöli azt a személyt vagy szervezeti egységet, aki a Megbízó 
képviseletében folyamatosan kapcsolatot tart a Megbízottal.

8. A Megbízott kötelessége

8.1. A Megbízott az 1. sz. mellékletben tételesen felsorolt ügyek átvételét követően az egyes 
ügyekhez tartozó okiratokat soron kívül áttekinti, és megállapítja, hogy:

melyek azok az ügyek, amelyekben bírói kötelezés vagy jogszabályi rendelkezés 
alapján soron kívüli intézkedés szükséges.

- mely ügyekben mikorra tűzött tárgyalást a bíróság.

8.2. Az 1. sz. mellékletben tételesen felsorolt és a 8.1. pontban leírt áttekintést követően 
sürgősségi sorrendben, soron kívül elkészíti

- a képviseleti feladatok ellátásához szükséges meghatalmazási okiratot és azt aláírás 
céljából a Megbízónak átadja.

- a per vitelére korábban meghatalmazott képviselő meghatalmazásának visszavonását 
tartalmazó okiratot elkészíti és azt aláírás céljából a Megbízónak átadja.

8.3. A 8.1. pontban leírt áttekintést követően a 8.2. pontban foglalt meghatalmazás 
birtokában soron kívül intézkedik a szükséges beadványok elkészítése és bírósághoz 
történő benyújtása iránt.

8.4. A jelen megbízási szerződés hatályba lépését követően indult peres és nemperes 
eljárásokban a Megbízott a perrendtartás szabályai szerint köteles eljárni.

8.5. A Megbízott az általa ellátott ügyekben köteles heti rendszerességgel tájékoztatást adni 
az ügyek állásáról a Megbízó részére. A tájékoztatás keretében a Megbízott a perrel 
összefüggő valamennyi iratot -  függetlenül attól, hogy azt a perbeli ellenfél, a szakértő 
vagy a bíróság vagy a Megbízott készítette -  elektronikus úton megküldi a Megbízó 
által kijelölt kapcsolattartó részére. A Megbízott negyedévente írásos beszámolóban ad 
tájékoztatást a folyamatban lévő ügyek állásáról.

8.6. A Megbízott közreműködik a Megbízó ún. forenzikus kockázatmenedzselésében, 
amelynek keretében rendszeres visszajelzést, tájékoztatást ad a Megbízó jogi és



orvosszakértői valamint a klinikum számára a perek tapasztalatai alapján a betegellátás 
jogi szempontból kritikus pontjairól.

9. A Megbízó és a Megbízott együttműködése

9.1. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megbízási szerződés fennállása 
alatt kölcsönösen együttműködnek és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 
Megbízót hátrány ne érje.

9.2. Az együttműködés keretében különös gondot fordítanak arra, hogy mind a már 
folyamatban lévő ügyekben, mind pedig az új ügyekben a szükséges okiratok, 
bizonylatok, információk kellő időben a Megbízott rendelkezésére álljanak.

9.3 A Megbízó 2014. december 16-án kelt tájékoztatása alapján Megbízott tudomással bír 
arról, hogy az átveendő ügyvédi megbízás keretében ellátandó folyamatban lévő 
perekben a 2015. évre kitűzött tárgyalási napok időpontjai az alábbiak szerint ismertek:

2015. január 6-7-8 5 ügy
13-14-16 5 ügy
20-21-22-23 9 ügy
26-28-29 6 ügy

2015. február 3-4-6 3 ügy
10-11 8 ügy
18-19 3 ügy
24-27 2 ügy

2015. március 3-4-5 4 ügy
10 3 ügy
31 1 ügy

9.4 A kitűzött tárgyalási napok ismeretében a megbízott kijelenti, hogy képes és kész a 
megbízást ellátni.

9.5 A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy :
a.) a szerződés aláírását követően legalább a 2015. január hónapra kitűzött ügyek teljes 
iratanyagát soron kívül átadja a megbízott részére, továbbá
b.) a képviseleti feladatok ellátáshoz szükséges meghatalmazásokat legkésőbb a 
tárgyalást megelőző napon a Megbízott részére megadja.
c.) 2015. január 15-ig a 2014. decemberében folyamatban lévő ügyek iratanyagát teljes 
körűen átadja a Megbízott részére

10. Egyéb kikötések

10.1. A per során felmerült, a bíróság által megállapított és a Megbízót terhelő mindennemű 
költséget (pl. szakértői díj, ellenfél részére fizetendő perköltség, illeték) a Megbízó 
köteles viselni.

10.2. Megbízott jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen 
megbízási szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a 
megbízási szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti titok körébe 
tartozó adatnak. Megbízott jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésének



lehetővé tétele céljából adja a Megbízó számára. Megbízott a szerződés teljesítése során 
tudomására jutó védett titkokat köteles megőrizni, mind jelen megbízási szerződés 
tartama alatt, mind jelen megbízási szerződés megszűnését követően.

10.3. A Megbízott a tevékenységével kapcsolatosan felmerülő, Megbízónak okozott esetleges 
kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. A Megbízott 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tartama alatt mindvégig fenntartja a 
Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete által nyújtott felelősségbiztosítási 
módozat szerinti legmagasabb összegű felelősségbiztosítási szerződést. Ezzel 
összefüggésben szerződő felek -  a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete 
(MÜBSE) 2014. 12. 02-án kiállított igazolása alapján -  megállapítják, hogy a Megbízott 
a legmagasabb besorolású 3. sz. biztosítási feltétellel rendelkezik, amely biztosítási 
feltételnél tagonként és káreseményenként 24 millió összeghatárig, évente 40 millió 
forint összeghatárig térít az egyesület kárkifizetések számának korlátozása nélkül.

10.4. Ha a Megbízó személyében jogszabály rendelkezése folytán olyan változás következik 
be, amelynek eredményeként jogutódlás történik, jogutódnak e szerződés tekintetében 
azt a jogi személyt kell tekinteni, aki -  a jogszabály rendelkezése alapján -  a jelen 
szerződés tárgyát képező ügyek tekintetében hatáskört kap.

10.5. Ha a Megbízott személyében jogszabály rendelkezése (például: az ügyvédségről szóló 
új törvény), vagy más egyéb ok folytán olyan változás következik be, amelynek 
eredményeképpen jogutódlás áll elő, a Megbízó az ügyek továbbvitele szempontjából 
jogutódnak Dr. Orosz V. Sándor ügyvédet ismeri el.

11. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megbízási szerződés 
megbízási díjra vonatkozó rendelkezéseit 2015. IV. negyedévben felülvizsgálják abból a 
célból, hogy a tartós megbízási jogviszony fenntartása érdekében továbbra is az 
átalánydíjas megbízást választják-e, vagy esetleg más típusú díjazásra térnek át.

12. Felmondás

12.1. Szerződő felek a jelen határozatlan idejű, tartós jogviszony szabályait megállapító 
szerződés tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
6:278. § (4) bekezdés második mondatában foglaltakra tekintettel megállapodnak a 
felmondás jogának korlátozásában oly módon, hogy a rendes felmondás jogát 6 (hat) 
hónapban állapítják meg. A rendes felmondás joga mindkét szerződő felet megilleti, a 
felmondást indokolni nem kell.

12.2. Az azonnali hatályú rendkívüli felmondásra kizárólag szerződésszegés miatt kerülhet 
sor.

13. A felek megállapodása a megbízási szerződés felmondása esetére

13.1. A Megbízott a befejezett ügyek vonatkozásában az iratokat rendezett állapotban, 
iratjegyzékkel a Megbízó részére jelen szerződés megszűnésétől számított 15 napon 
belül köteles átadni.

13.2. A folyamatban lévő ügyek vonatkozásában a Megbízott feladatait mindaddig köteles 
ellátni, amíg a Megbízó az ügyek vitelére harmadik személynek képviseleti megbízást



nem ad, azonban a felmondás közlésétől számított 90 napon túl a képviseleti feladatok 
ellátására a Megbízott nem köteles.

14. Hatálybalépés, átmeneti rendelkezés

14.1. Jelen megbízási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

14.2. Ha a jelen megbízási szerződés 1. sz. mellékletében szereplő ügyek átadás-átvételére 
2014. decemberében sor kerül, a Megbízott a jelen megállapodás 8.1. pontjában 
meghatározott feladatokat köteles soron kívül elvégezni, azonban ezen időszakra 
vonatkozóan a Megbízottat megbízási díj nem illeti meg.

14.3. A Megbízott a jelen megbízási szerződés mellékletét képező 1. sz. mellékletben 
tételesen felsorolt és átadott ügyek után 2015. január 31-ig jogosult a megbízási 
szerződés 5.1. és 5.2. pontjaiban meghatározott 6 (hat) havi átalánydíjat tartalmazó 
előlegszámlát kiállítani.

Jelen 5 (öt) oldal terjedelmű, 3 (három) eredeti példányban készült megbízási szerződést a 
felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
cégszerűen aláírták.
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