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Megbízási szerződés 

1. módosítása

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 Y. Sándor irodavezető ügyvéd, BÜK lajstromszám: 14439), mint Megbízott (a
továbbiakban: Megbízott)

között alulírott helyen és időben a következő tartalommal.

1. Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2014. 12. 19-én a megbízó perbeli
képviseletének -  folyamatos (tartós) -  jogviszony keretében történő szakszerű és gondos 
ellátására megbízási szerződés (továbbiakban: alapszerződés) jött létre.

2. Szerződő felek az alapszerződés hatályosulásának 2015. I. félévi tapasztalatait
áttekintették, értékelték és együttesen arra az elhatározásra jutottak, hogy indokolt az 
alapszerződés részbeni kiegészítése, illetőleg egyes rendelkezéseinek módosítása.

3. Az alapszerződés eredeti 2.2. pontja, amely a perek ügycsoportonkénti felsorolását
tartalmazza, a jelen módosítás hatályba lépése után a szerződés folyamatosan változó,
kiegészülő, nyilvántartás szerinti mellékletét fogja képezni. Az eredeti 2.2. pont helyébe a 
következő szöveg lép:

„2.2. A megbízás tárgya -  a perbeli képviselet ellátásán túlmenően -  kiegészül a következő 
feladatokkal:

a) A Megbízóval (szervezeti egységeivel) szemben, a Megbízó által nyújtott 
egészségügyi szolgáltatás miatt kártérítési igénnyel fellépő személyekkel a megbízói 
utasítás, illetve a várhatóan kidolgozásra kerülő eljárásrend szabályainak 
figyelembevételével a pert megelőző egyezségi eljárás lefolytatása és a Megbízó 
érdekeinek megfelelő, a Megbízó által elfogadható egyezség megkötése oly módon, 
amely a jövőre nézve teljes körűen kizárja az egészségügyi szolgáltatással 
összefüggő mindennemű további kárigényt, úgy a károsult, mint a károsult 
hozzátartozói körében harmadik személynek minősülő jogosultat.

b) A Megbízó által nyújtott egészségügyi szolgáltatást igénybevevő, vagy az általuk 
írásban felhatalmazott személyek megkeresése alapján  -  a Megbízó Jogi és 
Igazgatási Főigazgatóság útján -  intézkedik a Megbízó birtokában lévő 
egészségügyi dokumentáció összegyűjtése iránt és a Főigazgatóság által 
összegyűjtött egészségügyi dokumentációt a szükséges felhatalmazó nyilatkozat 
birtokában dokumentáltan és igazolhatóan továbbítja a kérelmezőnek.

c) Azon bírósági megkeresések alapján, amelyek a Megbízó érdekkörébe tartozó 
egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos dokumentáció olyan perben 
történő kiszolgáltatására irányul, amely perben a Megbízó sem félként, sem egyéb 
érdekeltként nem érintett, a Megbízott a 2.2.b) pontban foglalt szabályok



értelemszerű alkalmazásával intézkedik az egészségügyi dokumentáció 
összegyűjtéséről és továbbításáról.

d) A Megbízott mindazon ügyekben ellátja a Megbízó jogi képviseletét, amelyre a 
Megbízó egyedi meghatalmazást ad. ”

Az alapszerződés 4. pontja az alábbi A) alcímmel egészül ki:

„A)

A megbízási díj mértéke, esedékessége és megfizetésének módja a perbeli képviselet 
ellátásával kapcsolatos -  2.1. pont alá tartozó -  ügyekben”

Az alapszerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Megbízó a 2.1. pontban 
foglalt tevékenység ellátásáért átalánydíj címén 500.000 Ft/év/peres fé l + AFA megbízási 
díjat fizet a Megbízottnak évi két részletben. ”

Az alapszerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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 2 (kettő) peres fé l vonatkozásában érvényesítheti átalánydíj iránti 
igényét a Megbízóval szemben. ”

Az alapszerződés a 6.2. pont után a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A.

A perbeli képviselet körébe nem tartozó egyéb ügyek díjazása és elszámolása

6/A/l. A megbízási szerződés 2.2.a) pontjában meghatározott, peren kívüli 
egyezségkötési eljárás lefolytatásáért a Megbízott sikeres egyezségkötés esetén a 
megállapodás aláírását követő 15 napon belül -  az egyezségkötésben résztvevő 
fe lek  számától függetlenül -  250.000 Ft + AFA összeget jogosult kiszámlázni a 
Megbízó felé.

6/A/2. Ha a megbízási szerződés 2.2.a) pontjában meghatározott, peren kívüli
egyezségkötési eljárás eredménytelenül zárul, egyezség hiányában a Megbízott az 
eljárás lefolytatásáért megbízási díjra nem jogosult, függetlenül attól, hogy az 
egészségügyi szolgáltatás károsultja a későbbiekben indít-e vagy sem peres 
eljárást.

6/A/3. A megbízási szerződés 2.2.b) és c) pontjában meghatározott feladatok
(egészségügyi dokumentáció kiszolgáltatása az érintettek vagy a bíróság részére) 
ellátásáért a Megbízott sem megbízási díjra, sem költségtérítésre nem tarthat 
igényt.

6/A/4. A megbízási szerződés 2.2.d) pontjában meghatározott feladatok ellátásáért 
fizetendő megbízási díj mértékében a felek külön megállapodnak.



8. Az alapszerződés 8.5. pontja a következők szerint módosul:

„A Megbízott az általa ellátott ügyekben köteles folyamatosan, napi rendszerességgel 
tájékoztatást adni a Megbízó és az érintett szervezeti egység vezetője részére. A 
tájékoztatás keretében a Megbízott a perrel összefüggő valamennyi iratot ~ függetlenül 
attól, hogy azt a perbeli ellenfél, a szakértő, a bíróság vagy a megbízott készítette -  
elektronikus úton megküldi az érintett szervezeti egység és a Jogi és Igazgatási 
Főigazgatóság részére. A Megbízott a tárgyhót követő 5. munkanapjáig a Jogi és 
Igazgatási Főigazgatóság részére megküldi az előző hónapban megtartott tárgyalásokról 
szóló kimutatást. A Megbízott félévenként -  összefoglaló jelleggel  -  írásos beszámolóban 
ad tájékoztatást a folyamatban lévő ügyek állásáról. A Megbízó kérésére a Megbízott 
köteles az ellátott feladatokról átfogóan, vagy egy-egy részterületet (pl. csak műhibaperek 
vagy munkaügyi perek) érintően előadás jelleggel tájékoztatást tartani a Kancellár által 
javasolt személyi kör részére. ”

9. Az alapszerződés jelen 1. sz. módosításának rendelkezései 2015. 07. 01-én lépnek 
hatályba azzal, hogy a 2015. 06. 30-i nappal készített pénzügyi elszámolásban a 2015. II. 
félévi előlegszámla kiállításakor a módosítás 4.2. pontját érintő változást (öt peres fél 
helyett kettő peres fél számolható el) érvényesíteni kell.

10. Az alapszerződés 1. sz. módosításának rendelkezéseit azokban a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell, amelyek a jelen megállapodás aláírását megelőzően kerültek 
átadásra a Megbízott részére.

11. A jelen megállapodás aláírását megelőzően lefolytatott és eredményesen zárult egyezségi 
megállapodások megkötéséért (pl. Deim Ferenc ügye) a Megbízott díjazásra nem tarthat 
igényt.

12. Az alapszerződés jelen módosítással nem. érintett részei változatlan tartalommal 
érvényesek.

13. Jelen módosítást a szerződő felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

14. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen módosítás elfogadását és aláírását követően a 
Megbízott elkészíti a módosítással egységes szerkezetű megbízási szerződést, 
lábjegyzetben megjelölve azokat a pontokat, amelyeket a módosítás érint. Az egységes 
szerkezetű megbízási szerződést a feleknek nem kell aláírni, a Megbízottnak ugyanakkor 
nyilatkoznia kell arra, hogy az egységes szerkezetű megbízási szerződés tartalmazza a 
felek között létrejött hatályos megállapodás valamennyi rendelkezését.


