ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

dr. ……………………………………………………………………………..... (szül: ………………………..,
anyja neve: …………………………………………………………………………………………………..….,
lakcím: ……………..…………………………………………………………………………………………..…,
SZIG: ……………………..……………, adóazonosító:………………..………………), mint eladó,

másrészről:

dr. ……………………………………………………………………………..... (szül: ………………………..,
anyja neve: …………………………………………………………………………………………………..….,
lakcím: ……………..…………………………………………………………………………………………..…,
SZIG: ………………….…………, adóazonosító:……….…………………), mint vevő között.

1. Az eladó tulajdonát képezi a ………………………………………………ÁNTSZ kódú,
……………………………………………………………..…………….cím alatt megtalálható
gyerek / felnőtt / vegyes háziorvosi praxis működtetési joga.
2. Az eladó a vevőnek eladja, a vevő pedig az eladótól megvásárolja az 1.
pontban körülírt praxis működtetési jogát.
3. A szerződő felek a működtetési jog vételárát, egybehangzó
akaratnyilatkozattal ………………………………………………………..……..Ft, azaz

……………………………………….………………… forint összegben állapítják meg.
4. …………………………………..Ft, azaz ………………………………………..…………. forint
foglalót a vevő a jelen adásvételi szerződés aláírásával egy időben
megfizetett, mely összeg átvételét az eladó a jelen szerződés aláírásával
elismer.
A felek a foglaló jogi természetével tisztában vannak. Amennyiben a vevő
érdekkörében felmerült okból hiúsul meg az adásvétel, úgy a foglaló összegét
elveszíti.
Amennyiben az eladó érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg az adásvétel,
úgy az eladó a foglaló összegének kétszeresét köteles a vevőnek megfizetni a
meghiúsulást követő 8 munkanapon belül.
Amennyiben az adásvétel a vevő és az eladó érdekkörén kívül eső okból
hiúsul meg (Önkormányzat, ÁNTSZ, Egészségpénztár elutasító határozata),
úgy az eladó a foglaló teljes összegét köteles a vevőnek visszafizetni a
meghiúsulást követő 8 munkanapon belül.

A fennmaradó ……………………………. Ft, azaz ……………………………….…………forint
vételárrészt a vevő köteles megfizetni………….……………………………………napjáig.

4. Az eladó szavatosságot vállal a jelen szerződésben meghatározott, az
adásvétel tárgyát képező működtetési jog per-, teher-, költség- és
igénymentességéért.
5. Az eladó kijelenti, hogy az általa működtetett, az 1. pontban körülírt
praxissal kapcsolatban minden jogáról és kötelezettségéről lemond a vevő
részére ……………………………………………. napján.
6. Az eladó kijelenti, hogy a praxisjog vételárának kiegyenlítését követően az
adott ellátási területen magánorvosi tevékenységet a jövőben nem folytat.

A szerződő felek a jelen adásvételi szerződést, annak elolvasás és értelmezése
után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg, tanuk által
hitelesítve jóváhagyólag aláírták.

Kelt:

eladó

Előttünk, mint tanuk előtt:

név:
cím:
szigsz:
aláírás:

név:
cím:
szigsz:
aláírás:

vevő

