
 
 
 

7/2009. számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás 
A különféle gyógyászati eszközök bevitelének és mőködésbe helyezésének 

engedélyezésérıl az egyes klinikák/intézetek területén  
 
Az elmúlt idıszakban átláthatatlanná vált az egyes klinikák területén a különféle gyógyítási 
célzatú, számtalan betegség kezelésére szolgáló gyógyászati segédeszközök, eszközök 
tesztelés, bemutatás, forgalomba helyezés és egyéb jogcímek alapján történı bevitele és 
mőködésbe helyezése. 
Ennek elkerülése érdekében az alábbi utasítást adom ki: 
 
1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamennyi szervezeti egységére. 
 
(2) A utasítás személyi hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamennyi közalkalmazottjára, 
valamint az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre. 
 
2.§  A Klinikai Központ területére érkezı eszközök, klinikán/intézetben történı elhelyezését a 
klinikai fıigazgató engedélyezi. Az engedélyt a gyártók, forgalmazók, egyéb közvetítık által 
benyújtott kérelem alapján adja ki.  
 
3.§  A kérelemnek az alábbi adatokat, mellékleteket kell tartalmaznia: 
- pontos megnevezés, 
- gyártó, 
- típus, 
- gyártási szám, 
- a kapcsolódó tartozékok listája mennyiségi megjelöléssel, illetve ezen tartozékok egyedi 
azonosítója,  
- CE engedély fénymásolata,  
- orvostechnikai eszközök esetében az elızıekben felsoroltakon túl a forgalomba hozatalhoz 
szükséges engedélyek fénymásolata (gyártói nyilatkozat, tanúsítvány). 
 
4.§ Az engedély megadását követıen - a jelen utasítás mellékletét is képezı - haszonkölcsön 
szerzıdés megkötésére kerül sor a gyártó, forgalmazó, egyéb közvetítı és a Pécsi 
Tudományegyetem Klinikai Központja között, melyben pontosan feltüntetésre kerül az 
elhelyezés helye, az elhelyezni kívánt eszköz, továbbá az elhelyezés célja. 
 
5.§  Jelen utasítás elmulasztása esetén a mulasztóval szemben fegyelmi felelısségi eljárás 
megindítása kezdeményezhetı. 
 
6.§  Jelen utasítás 2009.október 19-én lép hatályba 
 
 
Pécs, 2009. október 19. 
 
 

Prof. Dr. Kollár Lajos sk. 
a Klinikai Központ fıigazgatója 



HASZONKÖLCSÖN SZERZİDÉS 
 
Mely létrejött egyrészrıl: 
………………….(székhely: ………………….. ., képviselı: ……………………….., Cg. 
………………………., adószám: ……………………….) mint Haszonkölcsönbe adó, 
 
másrészrıl: 
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (székhely: 7624 Pécs, Honvéd utca 5., 
képviselı: Kollár Lajos  klinikai fıigazgató, adószám: 15329798-2-02, bankszámlaszám: 
MÁK 10024003-00283236-00000000, OM azonosító: FI 58544), mint Haszonkölcsönbe 
vevı, 
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:  
 
1./ A Szerzıdés tárgya, tartama, teljesítése 
1.1. Szerzıdı felek kölcsönösen megállapítják, hogy a haszonkölcsönbe adó tulajdona a 

……………… elnevezéső eszköz (gyártó: ……………… típus: …………….., gyártási 
szám: ………………..), amit …………………… céljára haszonkölcsönbe adó …. Év 
……………. hó … napjától 2010. év  ……………. hó …. napjáig tartó, határozott 
idıtartamra haszonkölcsönbe vevı ingyenes használatába adja. A szerzıdés 
megszőnését követıen a haszonkölcsönbe adó jogosult az eszközt elszállíttatni, a 
haszonkölcsönbe vevı köteles az eszközt haladéktalanul a haszonkölcsönbe adónak 
visszaadni, kivéve, ha a határozott idıtartam lejártát követıen haszonkölcsönbe vevı 
nyilatkozik arról, hogy a használatába adott eszközt jelen szerzıdés megszőnését 
követıen forgalomba kívánja helyezni, mert ilyen esetben külön, erre a célra létrejött 
megállapodás alapján marad az eszköz haszonkölcsönbe vevı birtokában, illetve 
használatában.  

 
1.2. Szerzıdı felek kölcsönösen megállapítják, hogy a 1.1. pontban megjelölt eszköz ……… 

év …………. hó ... napján kerül elhelyezésre a Pécsi Tudományegyetem Klinikai 
Központ …………… Klinika, ………………. Osztályán, melynek használatba 
adásáról – használatba vételérıl jegyzıkönyv kerül felvételre.  
Szerzıdı felek a szerzıdés végrehajtása során folyamatosan együttmőködnek. Ennek 
keretében folyamatosan tájékoztatják, értesítik egymást, illetve egyeztetnek minden 
olyan esemény tekintetében, amely a szerzıdésben foglaltak teljesítésére hatással lehet. 
Az együttmőködés során különösen a folyamatos információ cserével kapcsolatban 
járnak el gondosan, melynek során vállalják, hogy 2 (kettı) munkanapon belül választ 
adnak a másik fél minden olyan kérdésére, mely jelen megállapodás teljesítésével 
kapcsolatos. 
 

2./ Szerzıdı felek jogai, kötelezettségei: 
 

2.1.  A szerzıdés teljesítését haszonkölcsönbe adó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a 
szerzıdés megkötése után akár az ı, akár a haszonkölcsönbe vevı körülményeiben  
 olyan lényeges változás állott be, hogy a szerzıdés teljesítése tıle el nem várható, 
továbbá, ha a szerzıdés megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek 
miatt azonnali hatályú felmondásnak van helye. 

 
2.2. Haszonkölcsönbe vevı lent megjelölt dolgozói kötelesek a Gépet rendeltetésszerően, 

arra vonatkozó és általa megismert szakmai és mőszaki szabályok, a Gépre vonatkozó 
mőködési és kezelési utasítások maradéktalan betartásával a legnagyobb gondosság 



mellett funkciójának megfelelıen használni, az irányadó vizsgálatokat a szakmai 
szabályok szerint elvégezni. 

 
 A berendezés használatára az alábbi személyek jogosultak: 
 - ……………… 
 - ………………., 
 - …………………, 
 - ……………………….. 
 

A berendezés mindenkori használója felelıs minden olyan kárért, amely a 
rendeltetésellenes vagy szerzıdésellenes használatának következménye. 

 
A Gépet használó személy a használat során birtokába jutott orvosi, mőszaki 
információkat titokként kezeli, azt harmadik személy részére nem adja ki, ennek 
megszegése esetén kártérítési felelısséggel tartozik. 

 
2.3.  A teljesítés helye szerinti klinika/intézet fent megjelölt dolgozói jogosultak a 

használatba adott eszközt a klinika/intézet ……………. osztályán használni 
gyógyíttatás céljából, azonban a haszonkölcsönbe adó engedélye nélkül harmadik 
személy, azaz másik Klinika/Intézet használatába nem adhatják.  

 
2.4. Haszonkölcsönbe vevıt kizárólag az eszköz használatával és fenntartásával 

kapcsolatos költségek terhelik, az egyéb ráfordított költségeit a megbízás nélküli 
ügyvitel szabályai szerint követelheti. 

 
2.5. Szerzıdı felek kölcsönösen megállapítják, hogy az eszköz mindennapi használatával 

járó értékcsökkenést haszonkölcsönbe adó sem a szerzıdés idıtartama alatt, sem az 
idıtartam lejártát követıen haszonkölcsönbe vevıtıl nem követelheti. 
Szerzıdı felek egyezıen adják elı, hogy az eszköz vonatkozásában mindenkor 
felmerülı javítási munkálatok, karbantartási feladatok elvégezésével, valamint a 
javításhoz, karbantartáshoz szükséges alkatrészek és elektronikus eszközök, valamint a 
fogyóanyagok beszerzésével összefüggésben felmerülı valamennyi költség 
haszonkölcsönbe adót terheli. 

 
3./ A szerzıdés megszőnése: 
 
3.1.  A jelen szerzıdés 2010. év …………… hó ….. napján szőnik meg, ha a felek annak 

tartamát nem hosszabbítják meg, továbbá, ha haszonkölcsönbe vevı nem nyilatkozik 
arra vonatkozóan, hogy a használatába adott eszközt jelen szerzıdés megszőnését 
követıen forgalomba kívánja helyezni.   
 
Szerzıdı felek kölcsönösen megállapítják, hogy jelen szerzıdést a szerzıdésben 
meghatározott idıtartam alatt bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal 30 napos felmondási idıvel indokolás nélkül felmondhatja.  

 
3.2. Szerzıdı felek kölcsönösen megállapítják, hogy haszonkölcsönbe vevı a használatába 

adott eszköz visszaadását bármikor felajánlhatja, melyet haszonkölcsönbe adó alapos 
ok nélkül nem tagadhat meg. 

 



3.3. Szerzıdı felek kölcsönösen megállapítják, hogy azonnali hatályú felmondásnak van 
helye, ha a haszonkölcsön célja lehetetlenné vált, ha a haszonkölcsönbe adó a dolgot 
rendeltetésellenesen vagy szerzıdésellenesen használja, ha a felek között a viszony 
megromlott, továbbá, ha a haszonkölcsönbe adónak a szerzıdéskötéskor nem ismert 
oknál fogva szüksége van a használati tárgyra. 

 
3.4. 3.4. A Haszonkölcsönbe adó vállalja az eszköz szakszerő használatához szükséges 

betanítás megszervezését és költségeit, valamint vállalja az eszköz kalibrálásának, 
valamint karbantartásának koordinálását. A kalibrálás és a karbantartás idıpontjairól 
elızetesen Haszonkölcsönbe vevıt értesíti. 

 
4./ Záró rendelkezések: 
 
4.1. Haszonkölcsönbe adó kijelenti, hogy vele szemben csıd-, felszámolási vagy 

végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárás bekövetkezésének veszélye 
nem áll fenn. Haszonkölcsönbe adó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a másik felet, 
amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely 
eljárás kezdeményezését eredményezheti. 
 

4.2. Szerzıdı felek – feltéve, hogy írásban eltérıen nem állapodnak meg, nem jogosultak 
jelen szerzıdésbıl eredı jogaikat harmadik személyre engedményezni. 

 
4.3. Jelen szerzıdés, vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét fél 

cégszerő aláírásával módosítható. 
 
4.4. Szerzıdı felek kölcsönösen megállapítják, hogy a jelen szerzıdésbıl eredı jogvitáikat 

elsısorban békés úton rendezik. Ha nem vezetne eredményre, a jelen szerzıdésbıl 
eredı, vagy azzal kapcsolatos vitáik rendezésére kikötik - hatáskörtıl függıen - a 
Pécsi Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
4.5. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott 

kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Ptk. és az 
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

 
Jelen szerzıdést a felek kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, 
jóváhagyólag írják alá. 
 
Pécs, …………………. 
 

…………………. ………………. Dr. Kollár Lajos 
………………… ……………….. Klinikai fıigazgató 

…………………………. Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 
Haszonkölcsönbe adó Haszonkölcsönbe vevı 

 
Szakmai ellenjegyzı: 
 
Gazdasági ellenjegyzı: 
 
Jogi ellenjegyzı: 
 


