LIONS CLUBOK
Magyarországi Szövetsége

LIONS Szemszűrő Program D 119
keretében működtetett szemszűrő berendezések használatának szabályzata, és
általános szerződéses feltételek

Budapest, 2013. szeptember 14.
Magyar László kormányzó

ELŐSZÓ

A LIONS Clubok Magyarországi Szövetség 2013. december 8-ai konvenciója megszavazta a LIONS Szemszűrő Program D 119 beindítását. Program beindításához
szükséges szemszűrő berendezések rendelkezésre állnak. Belső szabályzatban
rendezni kell a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró,
jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így többek között a magyarországi Lions
Clubok jószolgálati tevékenységükhöz, mint szemszűréshez, a berendezések használatára vonatkozó előírásokat.
A szabályzat célja, hogy szabályozza a berendezések használatára vonatkozó szabályokat, a jószolgálati célok megvalósulása érdekében.
A program védnökei:
2013/14 évben: Magyar László Kormányzó,
2014/15 évben Dr. Solymosiné Dr. Kiss Ilona I. Alkormányzó,
2015/16 évben: István Zsolt II. alkormányzó,
A projekt menedzsere: 2013/2014, 2014/15, 2015/2016 években
Németh István volt Kormányzó,
Aki a Szövetség régióvezetőivel a programot koordinálja.
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BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA
A LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége a berendezések használatára vonatkozó
előírásokat a Kabinet, következők szerint szabályozza:
I. Általános rendelkezések
1. A szabályzat célja: hogy meghatározza a Szövetség tulajdonában lévő szemszűrő
berendezések használatának módját és feltételeit.
2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Szövetség tulajdonában lévő, alábbi szemszűrő berendezésekre.
 Autorefracto-keratometer
fénytörési hiba mérésére alkalmas
 Visuel acuity chart projector
látásélesség meghatározására alkalmas
 Ophalhalmoscopy
szemfenék vizsgáló berendezés
 Non contact tonometer
szemnyomás mérésre alkalmas
 Trial frame, trial set
szemre helyezhető eszköz, melybe lencsék
helyezhetők el, beállításokkal
 Lensmeter
szemüveg ellenőrző berendezés
 Slitlamp
réslámpa
 Műszerasztal
3. A szabályzat hatálya kiterjed LIONS Clubok Magyarországi Szövetségének tagságát képező Magyarországi LIONS Clubokra.
II. A szemszűrő berendezésekre vonatkozó szabályok
1. A szemszűrő szem szűrőberendezések: a rendeltetésszerűen Magyarországi
LIONS Clubok által használatba vett, üzembe helyezett, a Lions mozgalom elsődleges küldetését a látásvédelmét, a vakság megelőzésének szűrését szolgáló
egészségügyi célú eszközök.
2. A Szövetség tulajdonában lévő szemszűrő berendezések szolgálják:
A szemszűrővizsgálatokat, melyek az alábbi részfeladatokból állnak: adatfelvétel, anamnézis felvétel, komputeres szemvizsgálat, látásélesség vizsgálata szemüveggel és a nélkül, réslámpás vizsgálat, szemnyomás vizsgálata (mérése életkortól
függően) szem elülső részeinek erős fényben nagyítóval való vizsgálata szemfenék
tükrözése, színlátás vizsgálata, vizsgálatok eredményeinek értékelése, tanácsadás
3. A berendezések kezelése, használata során az alábbi szabályok betartásával kell
eljárni:
 Tilos a berendezések elektromos csatlakozásait megbontani!
 Tilos a berendezések részeit, egységeit áthelyezni, a burkolatokat, csatlakozásokat megbontani!
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4. Köteles minden Lions Club a védődobozban használatára biztosított szemszűrő
berendezéseket rendeltetésszerűen használni, azok műszaki állapotát a részükre
az átadás kori állapotban megőrizni, továbbá az eredetileg átadott csomagolásban
visszaszolgáltatni.
Minden meghibásodást írásban jelenteni kell a Projekt vezetőjének, Németh Istvánnak, a nemethistvanlc@gmail.com e-mail címre.
5. Minden Club teljes körű anyagi felelősséget vállal a részére használatára átadott
berendezésekért.
6. A Szövetség által kijelölt deponálóból a berendezéseket a projektvezető és/ vagy a
regnáló kormányzó engedélyével lehet igényelni, az 1. számú melléklet szerinti
igénylőlap kitöltése után. Az eszközöket minden Club valamely tagjának szállítóeszközén saját költségén szállítja el, amelyet minden esetben bizonylatolni kell, oly
módon, hogy a Club meghatalmazottja írásos nyilatkozatában vállalja az általános
szerződés feltételek elfogadását valamint aláírja a kapcsolódó használatbavételi
szerződést. Az igényelt időtartam letelte után a projektvezető és vagy a regnáló
kormányzó rendelkezik a továbbszállításról, vagy a kijelölt deponálóba történő
visszaszállításról.
7. A Szövetség tulajdonában lévő berendezésekkel csak a LIONS Clubok szemszűrő
programjaihoz, a klubok szemszűrő programba bevont célcsoportjainak külső
igénybevevői felé nyújtható szolgáltatás, mely mindenki számára térítésmentes
A mobil szemszűrő program célcsoportjai, az egészségügyi központokat nem/vagy
csak nehezen elérő gyermekek, látássérültek, fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek.
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉS
A LIONS Clubok Magyarországi Szövetségének tagjai kötelesek a jelen szabályzatot és
a kapcsolódó általános szerződéses feltételek előírásait áttanulmányozni, értelmezni
és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

Budapest,…………………….
………………………………………………………….
Magyar László
Kormányzó
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1. számú melléklet
IGÉNYLŐ LAP

Megnevezés

Szöveg

A klub címe, az elnök elérhetősége.
Igényelt időtartam
A szemszűrés végzésének helyszíne
(helység, utca, házszám)
Szűrést végző orvos neve
Résztvevők köre, célcsoport megnevezése

……………………, 2013.. ……………………………..
……………………………
A klub elnökének aláírása.
A berendezések használatát a fentiek szerint engedélyezem/nem engedélyezem.
……………………, 201.. ……………………………..
…………………………………..
Engedélyező aláírása
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2. számú melléklet

LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége szemszűrő programra vonatkozó
Általános Szerződéses Feltételei

1. Kikötések
A szemszűrő berendezések használatba adására kötött konkrét Használatbavételi
Szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételekkel érvényes. A szerződés tárgya
olyan szemszűrő berendezések, amelyek a Szövetség tulajdonát képezik.
A berendezéseket igénylő Club hozzájárul ahhoz, hogy a Szövetség a szemszűrést végző tevékenységének helyszínét és személyi feltételeit megvizsgálja, azaz hogy az
igénybevevő klub biztosítja-e a szakorvosi jelenlétet, és a minimális higiéniai követelményeket.
2. A berendezések használatának létrejötte
A használatba adás a konkrét használatbavételi szerződés megkötésével, jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával, valamint a szemszűrő berendezéseknek az
átadás-átvételével jön létre.
A használatba vételi szerződés határozott vagy határozatlan időre jöhet létre. A szemszűrő berendezések átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely egyben teljesítési igazolásnak is minősül. Az átadás átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell,
hogy a használatba vevő ismeri a használatba vett szemszűrő berendezések és tartozékai rendeltetését és műszaki jellemzőit valamint a szemszűrő berendezéseknek
műszaki állapotát szemrevételezés alapján.
3. A használatba adó jogai és kötelezettségei
Használati Szerződés időtartama alatt Használatba adó jogosult a szemszűrő berendezéseket bármikor megtekinteni, ellenőrizni a használat rendeltetésszerűségét. Akarata szerint jogosult meggyőződni a szemszűrő berendezéseket használó személyzet
szakképesítéséről, valamint arról, hogy a Használatba vevő által megbízott, a szemszűrést végző személy ismeri és betartja a szemszűrő berendezéseknek használatára
vonatkozó biztonsági előírásokat.
4. Használatba vevő jogai és kötelezettségei
A Használatba vevő által megbízott, szemszűrést végző személy köteles részletesen
megismerkedni a szemszűrő berendezésekkel, köteles azt rendeltetésszerűen, a
Használati Szerződésben meghatározott helyen használni. Köteles a szemszűrő berendezéseket a szűrővizsgálati időn túl is zárt vagy őrzött helyen tárolni. A szemszűrő
berendezéseket harmadik személynek használatra át nem adhatja. Eltérő megállapodás hiányában az ország területéről ki nem viheti. A Használatba adó előzetes írásbeli
hozzájárulása szükséges a használat tárgya helyének minden változásához. A Haszná6

latba vevő kötelezi magát, hogy a Használati Szerződésben rögzített bármely adat
megváltozása esetén haladéktalanul tájékoztatja a Használatba adót. Amennyiben azt
a jogszabályok megkövetelik, a Használatba vevő köteles gondoskodni a szemszűrő
berendezéseknek telepítéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséről. A
Használatba vevő kötelezi magát, az üzemeltetői feladatok ellátására, továbbá arra,
hogy a szemszűrő berendezéseket csak megfelelő szaktudással, gyakorlattal rendelkező személyzettel működteti.
Használatba vevő viseli:
- Berendezés szállítási költségeit Használatba adó deponálási telephelyéről a
felhasználás helyére, valamint a használati idő lejárta után vissza a deponálási
telephelyre az átadás kori csomagolásban.
- A Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Használatba vevő a
szemszűrő berendezéseket nem jelölheti meg és azon reklámanyagot nem helyezhet el.
5. Felelősség
A Használatba vevő teljes körű anyagi felelősséget vállal a használatba vett szemszűrő
berendezésekért, annak átvételétől kezdődően a kijelölt telephelyen történő eredeti
csomagolási állapotban, hibamentes visszaadásáig. A szemszűrő berendezéseknek
helyrehozhatatlan károsodása, megsemmisülése, jogtalan eltulajdonítása esetén haladéktalanul értesíteni köteles Használatba adó képviselőjét, vagy a Projektvezetőt,
telefonon, majd írásban elektronikus úton is. A Használatba vevő nem felel a szemszűrő berendezéseknek rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódásért.
A szemszűrő berendezésekre a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége teljes körű
vagyon- és szállításbiztosítást köt.
Az eszközöknek a klubok részére történő átadása ezen biztosítási fedezetek meglétével, leltárfelelősséggel, átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik. A biztosítás által nem
fedezett, a rendeltetés ellenes, szabálytalan, szakszerűtlen műszerhasználatból eredő
károk esetében az eszközök javíttatása, pótlása a használatba vevő klub felelőssége és
költsége.
A szemszűrő berendezéseknek használata során harmadik személynek okozott kárért a Használatba vevő tartozik felelősséggel. (nem megfelelő szakmai képességgel
történő szűrés esetén). Ilyen esetekről köteles haladéktalanul értesíteni a Használatba adó képviselőjét, vagy a Projektvezetőt. A Használatba adó nem felelős sem a közvetett, sem a közvetlen kárért, amely a Használatba vevőnél vagy harmadik félnél merül fel a szemszűrő berendezéseknek és berendezés hibája vagy olyan más ok miatt,
amely a Használatba adó befolyásán kívül esik, vagy amely a Használatba vevő tevékenysége vagy tevékenységének elmulasztása miatt keletkezik. A Használatba adó
nem vonható felelősségre közvetett károkért.
6. A Használatbavételi szerződés megszűnése
A határozott időre kötött Használati Szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg.
A Használatba adó írásbeli felszólítást követően azonnali hatállyal felmondhatja a
használati szerződést és elszállíthatja a szemszűrő berendezéseket, ha a Használatba
vevő megsérti a Használati Szerződés és az Általános Szerződéses Feltételek rendelkezéseit.
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Ebben az esetben Használatba vevő nem akadályozhatja meg a berendezés elszállítását, biztosítja Használatba adó szabad bejutását az ingatlanra, ahol a berendezés van,
és nem tekinti az oda bejutást birtokháborításnak.
7. Záró rendelkezések
Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.

Budapest, 2013……

…………………………………….

……………………………………….

Magyar László
LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége

………elnök
……..LIONS Club
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3. számú melléklet
Használatbavételi szerződés
amely létrejött egyrészről a LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége
1182.Budapest, Flór Ferenc u.193., Képviseli: Magyar László Kormányzó (a továbbiakban:
szövetség),
másrészről
a……………………………..
LIONS
Club,
………………………………….. sz.képviseli:………………elnök (a továbbiakban: klub ), között
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A szövetség használatba adja, a klub pedig használata veszi a Berendezések Használatának Szabályzatában szereplő szemszűrő berendezéseket
A használatba vételi szerződés megkötésekor jelen vannak:
………………………………………………………………………………..a szövetség részéről
……………………………………………… ……………………………………….a klub részéről
2. A használat……………év ………………………..hó ……….napján kezdődik és
……….. év ………………………..hó ………. napjáig tart.
3. A használat a 2. pontban feltüntetett határidővel jár le. Ha a klub a használatot
meg kívánja hosszabbítani, úgy tartozik azt 5nappal a szerződés lejárta előtt emailben írásban a Projektvezetőnek- Németh Istvánnak bejelenteni.
4. A használati jogviszonyt egyéb megállapodás hiányában bármelyik fél 5 napos
írásban (e-mailben) közölt felmondással megszüntetheti.
6. A használatbavétel feltételei:
A szövetség kötelességei:
a.) a szemszűrő berendezéseket üzemképes, üzemeltetésre megfelelő állapotban
adja át a klub részére,
b.) a szemszűrő berendezésekre teljes körű biztosítást köt
A klub feladata:
a.) gondoskodik a szemszűrő berendezések vizsgálati helyszínre történő szállításáról,
illetve eredeti dobozolt állapotban történő visszaszállításáról a használati idő lejártakor,
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b.) ellátja/ elláttatja a szemszűrő berendezések szakszerű kezelését,
c.) írásos jelentés készítése az elvégzett vizsgálatokról: vizsgálat helyszíne, időtartama, vizsgálatot végző orvos neve, vizsgált résztvevők száma, vizsgálatban közreműködő klubtagok és egyéb segítők száma, felmerült kérdések, problémák, sajtó
megjelenés
7. Egyéb feltételek:
a.) a felek valamennyi jelen szerződésből adódó vitájukat először egyeztetés útján
kísérlik meg rendezni,
b.) a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak,
c.) a használó a használati időtartama alatt gondoskodik a szemszűrő berendezéseknek és tartozékainak vagyonvédelméről ennek elmulasztásából, esetlegesen adódó kárt a szövetségnek megtéríti.
Budapest, 2013…. ……………. ……..
…………………………………….

……………………………………….

Magyar László
LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége

………elnök
……..LIONS Club
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1. számú melléklet
Meghatalmazás a Szemszűrő berendezések átvételére
Alulírott,…………………………………………………………………… (név, lakcím, személyi igazolvány

szám)……………………………………………………………..

mint……………………………………………………………(megnevezés)
………….,………………………………………………………………………
………………………………………………………………

LIONS

Club

……………………

(cím)

Meghatalmazott képviselője, a mai napon a Szövetség tulajdonát képező, a Berendezések Szabályzatában felsorolt szemszűrő berendezéseket a mai napon átvettem.
Jelen meghatalmazás kiterjed a használatbavételi szerződés aláírására, a szemszűrő
berendezések

átvételére

a…………………………..(megnevezés)

LIONS

Club

…………………….(cím) nevében és képviseletében.
2. A szövetség kabinetje által elfogadott, a szemszűrő berendezések használatára
kiadott Általános Szerződési Feltételeit ismerem, azokat elfogadom.
3. …………………………. (név) ……………………..LIONS Club képviselője ismerem a
használatba vett szemszűrő berendezések és tartozékai rendeltetését és a
műszaki jellemzőit.
4. A szemszűrő berendezéseknek a műszaki állapotát szemrevételezés alapján
sértetlennek vélelmezem.

Jelen meghatalmazás egyszeri alkalomra- visszavonásig érvényes.

Kelt, 201……..
……………………………………………… ……………………………………………..
Meghatalmazó

Meghatalmazott
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