
 

ÁPOLÁSI SZERZŐDÉS 
Általános Szerződési feltételek 

 

Jelen ÁltalánosSzerződésFeltételekelnevezésű dokumentum (továbbiakban: Ászf) valamennyi 
olyan egyedi szerződésrészétképezi, melyben az ANDREINA-MedKft. mint Megbízott az 
egyedi szerződésbenrögzítettMegbízóvalésÁpolttal (együttesenMegbízókkal) 
ápolásiszerződéstköt (továbbiakban: Ápolásiszerződés). Az Ászf a Megbízott 
www.andreinameddomainnév alatt üzemeltetetthonlapjánismerhető meg. Jelen Ászf 2022. 
január 1. napjánléphatályba.  

A Megbízókra a mindenkor hatályosÁszfrendelkezéseiirányadóak. Megbízott az 
Ászfmódosításánaktényéről e-mailen értesíti a Megbízókatés a www.andreinamed/aszf 
oldalon közzéteszi a hatálybalépéstmegelőző 8 nappal. Megbízottak a módosításrólszóló 
értesítéstőlszámított 5 (öt) napon belül jogosultak az Ápolásiszerződést felmondani, 
amennyiben az Ászfmódosítását nem fogadják el.  

 

Megbízott azonosító adatai: 
Cégnév:  

ANDREINA-MED Kft. 

Székhely:  2360 Gyál, Pacsirta utca 15/1. 

Cégjegyzékszám:  13-09-160385 

Statisztikai számjel:  24180065-7311-113-13 

Adószám:  24180065-2-13 

Képviselő neve:  Dobrocsiné Kohut Ildikó ügyvezető  

Bankszámla száma:  11742283-20039060-00000000 

Kapcsolattartó: Wolf Andrea 06/30 525-90-74 

ÁNTSZ engedélyszáma:  501 485 

Felelősségbiztosításszáma:  AHB956172847 Allianz  

 
 
Megbízó és Megbízott hivatásos gondnok a továbbiakban együtt Felek. Felek rögzítik, hogy a 
Megbízó és az Ápolt személyelehetőleg nem azonos.   

1. 
Megbízás 

1.1.  

Megbízó megbízza Megbízottat az Ápolt otthoni felügyeletével, gondozásával. Megbízott a 
megbízást az Ászf-ben foglalt feltételekkel elfogadja. Megbízott Ászfalapelveként rögzíti az 
Ápolt tisztességes és humánus ellátására vonatkozó kötelezettségvállalását. Felek jogaikat és 
kötelezettségeiketÁszf-ben meghatározott feltételekkel jogosultak és kötelesek gyakorolni. Az 
Ászf-benmeghatározott jogok éskötelezettségek az Ápolásiszerződésaláírásától illetik meg, 
illetve terhelik a Feleket. Az Ápolásiszerződés tartalmazza azon szerződésifeltételeket, 
melyeket a felek az Ászf-benrögzítettáltalánosszerződésifeltételekentúl egyedileg 
megtárgyalnak.  
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1.2.  

Megbízok kijelentik, hogy cselekvőképes, nagykorú személyek. Felek kijelentik, hogy 
szerződéskötési képességük nem korlátozott.   

 
2. 

A megbízás tartama 
2.1.  

Jelen megbízásiszerződésÁpolásiszerződésbenrögzítettek szerint határozott vagy 
határozatlanidőtartamrajönlétre.  

2.2. 

A megbízáskezdő időpontját, továbbá határozottidőtartamú szerződésesetén a 
megbízásvégéneknapját az Ápolásiszerződés tartalmazza. A megbízásiszerződés az Ászf-
benmeghatározottfeltételekbekövetkezteeseténszűnik meg.  

3. 
Anamnézis, Feladatok, Ápolási dokumentációk 

3.1.  
Megbízók elzetes – külön megrendelő lapon jelzett - igényei alapján Felek az Ápolt 
egészségügyi állapotát külön okiratban felvett ápolási anamnézisben rögzítik (továbbiakban: 
Ápolási anamnézis). Az Ápolt egészségi állapotának rögzítése a Megbízó által átadott orvosi 
kórtörténet, továbbá szükség esetén az Ápolttal történő személyestalálkozás során felvett 
adatok alapján, elvégzett vizsgálatok alapján történik. Az állapotfelmérés elősegítése 
érdekében Megbízó átadja Megbízottnak a rendelkezésre álló szakorvosi dokumentációt 
másolatban. Az anamnézist a Megbízott, mint megfelelő szakértelemmel rendelkező személy 
készíti el. 
 
3.2  
Felek az Ápolásiszerződésben az Ápolásianamnézishezigazodóanrögzítik, hogy a Megbízott 
1.1. pontban vállaltkötelezettsége milyen feladatok ellátásra terjed ki, különös tekintettel a 
feladatok típusára, feltételeireésgyakoriságára. Az Ápolásiszerződés tartalmazhat a kifejezett 
gondozási, ápolásitevékenységentúl olyan feladatokat is, melyek az Ápolt mindennapi 
életviteléhezszükségesek, azonban az Ápoltegészségiállapota miatt azokat részben vagy 
egészbenellátni nem képes (főzés, takarítás, mosás, mosogatás, bevásárlás, házkörülimunkák, 
stb.) Felek törekednek arra, hogy az Ápolásiszerződésben teljes körű részletességgelírják le az 
ellátandó feladatokat. Megbízott nem kötelezhető olyan feladat ellátására, amit a Felek az 
Ápolásiszerződésben kifejezetten nem rögzítettek.  
 
3.3.  
Megbízott a Megbízási szerződés teljes időtartama alatt a megbízás keretei között ellátott 
feladatairól, az Ápolt észrevételeirőlés állapotáról minden alkalommal ápolási dokumentációt 
köteles és jogosult vezetni (továbbiakban: Ápolási dokumentáció). Az Ápolási dokumentáció 
vezetésében való együttműködés megtagadása súlyos szerződésszegésnekminősül. 
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4. 
Megbízási díj 

4.1.  

Megbízott az Ászf szerinti megbízástmegbízásidíjellenébenvállalja el (továbbiakban: 
Megbízásidíj). Felek a Megbízásidíjösszegét a Megbízókmegrendelésesorán, majd 
Ápolásiszerződésbenrögzítik.  

4.2.  

Megbízók a Megbízásidíjmegfizetéséért egyetemlegesen vállalnakkötelezettséget. Megbízók 
a Megbízásidíjösszegét havi rendszerességgelkötelesekMegbízottrészére megfizetni, 
Megbízottáltalkiállítottszámla, valamint a megrendelt 
szolgáltatásokrólkiállítotttételeselszámolás (továbbiakban: Elszámolás) ellenében. Minden 
esetben függetlenül attól, hogy Megbízó és az Ápoltszemélye azonos vagy akár külön 
személy úgy a Megbízásidíjelőre, minden tárgyhónapelső napjáig, illetve a megbízáselső 
havában a megbízáskezdő napjávalesedékes. Az esetleges túlfizetésösszegévellegkésőbb a 
megbízástárgyhavátkövető hónap 15. (tizenötödik) napjáigszámol el MegbízottMegbízók felé. 
Megbízók a MegbízásidíjatMegbízottBankszámlájáraátutalással, vagy készpénzben fizetik 
meg.  

4.3.  
Felek rögzítik, hogy Megbízó a megbízási díjjal szemben semmilyen jogcímen nem 
élhetbeszámítással.  
 
4.4.  
A Megbízó köteles az Ápolt állapotával kapcsolatos változásokról, orvosi szakvéleményekről 
a Megbízottat rendszeresen tájékoztatni. Az Ápolt állapotában bekövetkezett lényeges romlás 
esetén az ápolás további alkalmazására a háziorvos véleményeés az Ápolt igénye szerint kerül 
sor.  

4.5.  

Megbízott az Ápolásianamnézisfelvételéértés a szerződéskötésért Megbízásidíjra jogosult. 
Megbízó az ÁpolásianamnézisrögzítésénekMegbízásidíját az 
Ápolásianamnézisfelvételekorkészpénzbenkötelesek megfizetni a Megbízottrészére. 

4.6. 

Megbízók a Megbízásidíjösszege ellen az Elszámoláskézhezvételétkövető 8 (nyolc) napon 
belülkifogást emelhetnek. A határidő elmulasztásaesetén a Megbízók a későbbiekben nem 
érvényesíthetnekigényt a Megbízottal szemben arra hivatkozással, hogy a Megbízott az 
Elszámolásonfeltüntetett valamely szolgáltatástnem vagy csak részbennyújtotta. A felek az 
egyértelműségkedvéértrögzítik, hogy jelen pontban foglalt korlátozás kiterjed a jogalap 
nélküligazdagodásjogcíméntörténő igényérvényesítésre is. Felek rögzítik, hogy a 
kifogásemelése nem hosszabbítja meg a jelen szerződésalapján a Megbízókrairányadó 
teljesítésihatáridőt.  
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4.7.  

Megbízók az Ápolásiszerződés keretei között megrendelt éselszámolandó 
szolgáltatásoklemondására az alábbiak szerint jogosult:  

  Amennyiben a lemondásra a szolgáltatásesedékessé válásátmegelőző 24 
óránbelülkerül sor, úgy a Megbízók a szolgáltatásMegbízásidíjának 100%-
átkötelesek megfizetni Megbízottrészére.  

  Amennyiben a lemondásra a szolgáltatásesedékessé válásátmegelőző 24-72 
óránbelülkerül sor, úgy a Megbízók a szolgáltatásMegbízásidíjának 50%-
átkötelesek megfizetni Megbízottrészére.  

  Amennyiben a lemondásra a szolgáltatásesedékessé válásátmegelőző több, 
mint 72 órávalmegelőzőenkerül sor, úgy a Megbízók nem kötelesek a 
szolgáltatásutánMegbízásidíjat fizetni.  

 
4.5. 
Amennyiben Megbízó a megbízási díjat elmulasztja határidőben megfizetni, úgy 15 napot 
meghaladó késedelem esetén Megbízott jogosult az ápolási szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. Megbízott ezen okból közölt felmondása esetén Megbízottat a Megbízási díj 1 
hónapravetített összege illeti meg bánatpénzként.  
 
 

5. 
Megbízó utasítási jogköre 

5.1.  
A megbízást a Megbízott részéről a Megbízottal munkaviszonyban, vagy más egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a megbízás ellátáshoz 
szükségesszakképzettséggel rendelkező ápoló szakképzettséget nem igénylő feladatok 
ellátása esetén gondozó személyzet látja el (továbbiakban: Ápoló). A megbízást ellátó Ápoló 
kijelölése Megbízott kizárólagos döntésijogkörébe tartozik nem kizárva annak lehetőségét, 
hogy a Megbízó változtatást kérjen. Megbízott törekszik arra, hogy a Megbízást a lehető 
legkevesebb különböző Ápoló bevonásával lássa el. 
Ápolókszemélyénekkiválasztásatekintetében. Megbízottlegkésőbb az 
ápolásitevékenységmegkezdését, illetve az Ápolókbeosztásánakmegváltozásátmegelőző 1 
(egy) munkanappal kötelesMegbízókattájékoztatni az ÁpolókMegbízókravonatkozó 
beosztásáról. Megbízott gondoskodik arról, hogy az Ápoló az 
Ápolásiszerződésbenrögzítettidőbeosztás szerint az Ápolásiszerződésbenmegjelölthelyszínen, 
feladatai ellátásacéljából megjelenjen. Nem minősül a Megbízottrészérőlszerződésszegő 
magatartásnak, amennyiben az Ápoló legfeljebb 15 (tizenöt) percet késik, és a késéstényéről a 
Megbízott az Ápoltat vagy a Megbízótelőzetesenértesíti.  
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5.2.  

Amennyiben a megbízásteljesítésesorán az Ápoló tevékenységével kapcsolatban a 
Megbízóknakkifogásukmerül fel, úgyMegbízókkifogásukatkötelesek a kifogásolható 
tevékenységfelmerülésétőlszámított 5 (öt) napon belülírásbanközölni a Megbízottal. A 
határidő elmulasztásaesetén a Megbízók a továbbiakbanszerződésszegésre nem 
hivatkozhatnak, illetve szerződésszegésjogkövetkezményeinekalkalmazását nem követelhetik. 
Amennyiben az Ápoló kifogásolható tevékenysége folyamatos jellegű, úgyMegbízók az ezzel 
kapcsolatos igényüket a kifogásolható tevékenységbejelentésétmegelőző 5. (ötödik) napot 
követő időszakravonatkozóanérvényesíthetikMegbízott felé.  

5.3.  
Megbízott feladatát a jelen szerződésben rögzített feladatok alapján és keretei között a 
Megbízó utasításai alapján látja el. A Megbízó utasítása az alábbi kérdésekre nem terjedhet ki:  
- egészségügyi szakmai kérdésekre;  
- a jelen szerződésben nem rögzítetttevékenységre;  
- olyan feladatok végzésére, mely a jelen megbízási szerződésben vállaltakat teszi terhesebbé.  
Megbízott a megbízás ellátása során törekszik a Megbízó értékeinek a megóvására. Megbízott 
a Megbízó számárailletve annak otthonábanfelróható magatartásával okozott károkért az 
általános kárfelelősségi szabályok szerint tartozik helyt állni. 
 
5.4.  
Megbízó nem adhat a Megbízottnak célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást. Amennyiben 
Megbízott célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást kap Megbízótól, köteles erre a 
körülményre Megbízó figyelmeztetni. Amennyiben Megbízó az utasítást a Megbízott 
figyelmeztetése ellenére fenntartja Megbízott jogosult az utasítás teljesítését megtagadni, 
illetve jogosult a megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megbízó célszerűtlen 
vagy szakszerűtlen utasításából származó károk Megbízót terheli függetlenül attól, hogy 
annak tényére Megbízott figyelmeztette-e Megbízót.  
 
5.5.  
Megbízott a megbízást a Megbízó által rendelkezésre bocsátott szakorvosi vélemény, illetve 
utasítások figyelembevétele mellett látja el. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megbízó 
speciális ellátásokat (szakápolási feladatokat, mint például: katéterezés, fájdalomcsillapítás) 
igényel Megbízottól, ezen feladatokat Megbízott kizárólag kifejezett szakorvosi vagy 
háziorvosi elrendelés eredeti példányának birtokában látja el. Megbízott kizárja minden olyan 
az Ápoltat érő kárért, az Ápolt egészségromlásáért, az Ápolt állapotában egyébként 
bekövetkező romlásért való felelősséget, ami a Megbízó részérőlrendelkezésre bocsátott 
szakorvosi utasításban foglaltaknak megfelelő és szakszerűen, szakembertől elvárható 
gondossággal elvégzett ápolási, gondozási tevékenység elvégzésévelösszefüggésben 
keletkezik.  
 
5.6. 
A Megbízott a megbízás időtartama alatt a Megbízó számára elérhetésilehetőséget biztosít a 
jelen szerződés teljesítésévelösszefüggésben felmerülő események, kérdések, észrevételek 
kezelése, változtatási kérései, igényei illetve szerződése módosítása tekintetében illetve 
minden olyan helyzetre vonatkozóan, amikor a Megbízó kapcsolatba kíván lépni a 
Megbízottal. A Megbízott elérhetősége a www.andreinamed.hu domain név alatt üzemeltetett 
honlapján is megtalálható, amelyek az alábbiak:  
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ANDREINA-MED Egészségügyi Kft.  
Telefon: 06 (30) 525-9074 
E-mail: info@andreinamed.hu 

Megbízóksürgősintézkedéseeseténelsősorban a telefonos elérhetőségetkötelesekigénybe 
venni. Amennyiben telefonon nem elérhető, úgy e-mailben történő megkeresésre is lehetőség 
van. E-mailen történő megkeresésesetén a válaszidő 48 óra. 

 
6. 

Költségek előlegezése 
6.1.  
A Megbízás ellátásával felmerülő költségek előlegezése Megbízó kötelezettsége. Megbízott a 
Megbízó által nem előlegezett költségek megelőlegezésére nem kötelezhető. Amennyiben 
Megbízó elmulasztja a megbízás ellátásához szükséges költségeket megelőlegezni, a 
megbízás teljesítésének ezen okból történő elmaradásából származó károkért Megbízott 
felelősséggel nem tartozik. Amennyiben Megbízó elmulasztja a megbízás ellátáshoz 
szükséges költségeket megelőlegezni, Megbízott azonnali hatállyal jogosult felmondani a 
szerződést. Megbízott a költségek megtérítésére számlaellenében, vagy a felmerült költség 
egyéb hiteles módon tanúsítása mellett tarthat igényt.  
 
6.2.  

A megbízássaljáró kifejezetten ápolási, gondozási feladatok ellátásáhozszükséges kisebb 
értékű alapvető segédanyagokat, segédeszközöket (munkaruha, kéz-, eszköz- 
ésbőrfertőtlenítőszerek) Megbízottbiztosítja. Megbízottbiztosítjatovábbá az ápolással, 
gondozással kapcsolatban szükségesegészségügyitanácsadást, 
ápoláshozszükségesvéleményezést. Az ápolási, gondozásitevékenységhezellátáshozszükséges 
nagyobb értékű segédeszközöket, továbbá az ápolási, gondozásitevékenységhezközvetlenül 
nem tartozó tevékenységellátásáhozszükségeseszközöketMegbízóksajátköltségükön 
(megbízottútján vagy sajátforrásból) biztosítják (kórháziágy, betegemelő, 
felfekvésmegelőzéséreéskezelésére alkalmas (decubitus) matrac, kerekesszék, szoba WC, 
ágytál, higiéniaifelszerelések, stb.) Amennyiben Megbízott a Megbízókáltalbiztosítandó 
eszközökhiányában, illetve a költségekelőlegezésénekelmulasztása miatt nem tudja ellátni a 
Megbízást, ez a körülményMegbízottMegbízásidíjirántiigényét nem érinti.  

 
7. 

Ápoló ellátása 
7.1.  

A Megbízó által kijelölt Ápoló az Ápolt lakásában rendeltetésszerűenés ésszerű mértékben 
jogosult használni a lakásban rendelkezésre álló közműszolgáltatásokat, mosdó-, fürdő-, 
konyha helyiségeket. Az Ápoló az Ápoltlakásábantartózkodásaidejénétkezéséről maga köteles 
gondoskodnia.  

7.2 

Amennyiben a megbízás az Ápolásiszerződés szerint 24 órásellátásra, gondozásra vonatkozik, 
a Megbízók az alábbiak szerint köteleseksajátköltségükön az Ápoló ellátásátbiztosítani az 
Ápoltlakásában:  
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-  Megbízóklegalább 6 m2-es, különhasználatú ággyalésszekrénnyel felszerelt 
hálószobátkötelesek az Ápolónakbiztosítani, külön vagy közöshasználatú 
fürdőszobával.  

-  Megbízókkétszeri hideg, egyszeri meleg étkezést, valamint különszobában, 
higiénikuskörülményekközöttéjszakaipihenésilehetőségetkötelesekÁpolónakbiztosítan
i;  

-  Megbízók az Ápoló étkezését az Ápoltéval azonos módonkötelesekbiztosítani. Ha 
az Ápoltspeciálisdiéta szerint étkezik, MegbízókÁpoló részéreegészséges, az Ápoló 
feladataihoz igazodó energiaértékű étkezéstkötelesekbiztosítani;  

-  MegbízókkötelesekÁpoló részére heti 7 óraszabadidőtbiztosítani. A 
szabadidőtelőzetesegyeztetéstkövetően, az Ápoló kérésénekmegfelelően kell kiadni, 
egybefüggően, vagy legalább 1 órásrészletekben. Az Ápoló részérebiztosított 7 
óraszabadidő a megbízásidőtartamábabeleszámít, a Megbízók a Megbízásidíjat az 
Ápoló szabadidejeidőtartamára is kötelesekMegbízottnak megfizetni.  

7.3. 
Megbízók az Ápoló javára semmilyen további – az Ápolási szerződésben nem rögzített - 
szolgáltatás, pénzbeli vagy természetbeni juttatás nyújtására nem kötelesek, illetve ilyen 
többletjuttatást az Ápoló nem jogosult elfogadni. 
 
 

8. 
Szerződés megszűnése 

 
8.1.  
A szerződés megszűnik az alábbi esetekben:  
- a Megbízott bármely okból történő jogutód nélkülimegszűnésre irányuló eljárás 
kezdeményezésével;  
- az Ápolt halálával;  
- a szerződés rendkívüli felmondásával;  
- a határozatlan idejű szerződés rendes felmondásával. 
A szerződés megszűnése esetén a Felek az addig nyújtott szolgáltatásokkalaz Ászf-ben foglalt 
szabályok szerint egymással elszámolnak.  
 
8.2.  

A határozatlanidőrelétrejöttszerződéstbármelyikfél jogosult rendes felmondással, 
indokolásnélkül 30 napos felmondásiidővelmegszüntetni. Megbízók rendes 
felmondásaeseténMegbízók a felmondásidőszakára eltekinthetnek a szolgáltatásigénylésétől 
azzal, hogy ezen időszakra - a szolgáltatásigénylésénektényétőlfüggetlenül – kötelesek a 
MegbízásidíjatMegbízottrészére megfizetni. Megbízó ésÁpoltkülön-külön gyakorolt 
felmondása az együttesen gyakorolt felmondási joggal azonos következményekkeljár.  

8.3.  
A másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni. A határozatlan időre létrejött szerződést(a 
Felek kifejezetten csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak felmondani. 
Amennyiben Megbízó a határozott időre létrejött szerződést megfelelő indokolás nélkül 
felmondja, úgy köteles a megbízás fennmaradó idejére még előreláthatóan megfizetendő 
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Megbízási díjat a szerződés felmondásnak napjával Megbízott részére egy összegben 
megfizetni.  
 
 
8.4. Felfüggesztés  

Amennyiben az Ápoltegészségiállapotánakromlásakövetkezményekéntkórháziápolásra 
szorulna – és a felek nem kívánjákmegszüntetni a szerződést – a Felek az 
Ápoltkórházitartózkodásánakidőtartamárafelfüggeszthetik a szerződést. A Megbízók az 
Ápoltkórházikezelésénektényét a kezeléstvégző 
intézményáltalkiállítottírásbeliigazolássalkötelesekalátámasztani. Megbízók az 
igazolástlegkésőbb a kórházikezelésmegkezdésétőlszámított 10 (tíz) napon 
belülkötelesekMegbízottnakátadni. A szerződésfelfüggesztésénekalapjáulszolgáló 
igazoláshatáridőbentörténő átadásánakelmulasztásaesetén a Felek a rendes 
felmondásravonatkozó szabályok szerint járnak el, olyan módon, hogy a szerződés az 
igazolásátadásárameghatározotthatáridő elteltétkövető 30. napon megszűnik, azzal, hogy a 
teljes időszakrajár a MegbízásidíjösszegeMegbízottnak. A szerződésfelfüggesztése a 
szerződéshatályát nem érinti, azonban a felfüggesztésidőtartama alatt a Felek egymással 
szemben a szerződésselösszefüggésbenszolgáltatásokkal nem tartoznak. Az 
Ápoltkórházikezelésénekmegszűnésével a szerződésfelfüggesztésénekhatályamegszűnik. A 
felfüggesztésmegszűnéséneknapjától a felek a szerződésbőlszármazó jogaikat 
változatlanulgyakorolják, illetve a szerződésbőlszármazó 
kötelezettségeiketváltozatlanulteljesítik.  

 
8.5.  
Az Ápolt halála esetén a szerződés az Ápolt halálának napján szűnik meg. Megbízott eddig az 
időpontig a teljes Megbízási díjra igényt tart.  
 

9. 
Vegyes és Zárórendelkezések 

9.1.  
A szerződés fennállása során a felek együttműködni, egymást kölcsönösen tájékoztatni 
kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul tájékoztatni minden olyan 
körülményről, amely a szerződés lényegesrendelkezéseit érinti, veszélyezteti. Megbízók 
együttműködési kötelezettsége körében kötelesek elősegíteni az Ápoló feladatainak ellátását. 
Amennyiben Megbízó ezen kötelezettségét elmulasztaná, úgy Megbízott jogosult azonnali 
hatállyal felmondani a szerződést és 1 (egy) havi Megbízási díj összegének megfelelő összegű 
bánatpénz megfizetését követelni.  
 
9.2.  
A szerződő felek a szerződésből fakadó vitáikat elsősorban egymás közötti személyesen vagy 
képviselőik útján folytatott tárgyalások során próbálják meg rendezni. A sikertelen egyezető 
tárgyalások, a jogviták peresútra terelése esetére a felek hatáskörtőlfüggően kikötik a Dabasi 
Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.  
 
9.3.  
Megbízott részéről a jogszabály erejénél, vagy egyéb szerződési felhatalmazásnál fogva 
képviseletre jogosult személyeken túl nyilatkozattételre, illetve a Megbízott képviseletére 
kizárólag a http://www.andreinamed.huweboldalon megjelölt személyek jogosultak.  
Az Ápolási szerződésben megjelölt képviselők részéről tett nyilatkozatokat a felek úgy 
tekintik, mintha a nyilatkozatot maga a Megbízott tette volna, illetve a képviselő felé tett 
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nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mintha azt személyesen a Megbízottnak tették volna. A 
Megbízott részéről eljáró más személy részére, illetve részéről tett jognyilatkozatok a 
Megbízó irányában nem hatályosulnak.  
 
 
 
9.4.  
A felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás szerint szükséges nyilatkozatok megtétele 
kizárólag írásban érvényes. Az egyes nyilatkozatok tudomásul vételét a felek az okirat 
aláírásával igazolják. Amennyiben valamely nyilatkozaton, szerződésen nem szerepel 
mindkét fél aláírása, a felek az Ápolási szerződésben rögzített elérhetőségekre igazoltan 
megküldött dokumentumokat fogadják el a másik fél írásbeli nyilatkozataként.  
Amennyiben valamelyik fél a jelen pontban meghatározott alakiságok betartásának 
elmulasztásával tett nyilatkozatra kíván hivatkozni, annak tartalmát, valamint a nyilatkozat 
másik fél által történt tudomásul vételét a hivatkozó fél köteles bizonyítani.  
A felek nem hivatkozhatnak a jelen megállapodásban előírt alakiságok megsértésére, ha a 
másik fél által tértivevénnyel feladott postai küldeményátvételét a címzett „megtagadta”, vagy 
„nem kereste”, illetve a „címzett ismeretlen”, vagy ezen jelzésekkel azonos tartalmú jelzéssel 
küldi vissza a posta a jelen pontban megadott értesítési címről.  
 
9.5.  
A Felek vállalják, hogy bizalmasan kezelnek, és közvetlenül vagy közvetve nem fedik fel, 
nem hozzák harmadik személy tudomására a szerződés megkötésével vagy teljesítésével 
kapcsolatosan kapott vagy szerzett, vagy bármely Fél által a szerződés megkötéséhez vezető 
tárgyalásokon rendelkezésre bocsátott bizalmas információkat, melyek a szerződés 
tárgyáraés/vagy rendelkezéseire vonatkoznak.  
 
9.6.  
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott az adatait, a 
rendelkezésre bocsátott dokumentumokat az előírások betartásával kezelje, azokról szükség 
esetén fénymásolatot készítsen.    
 
9.7.  
A szerződésben szerződésszegés esetére meghatározott jogkövetkezmények nem 
alkalmazhatóak Megbízott terhére, amennyiben a szerződésszerű teljesítés vis major 
(bármilyen elháríthatatlan, a Megbízott érdekkörén kívül felmerülő esemény) következtében 
hiúsul meg. Ilyen esetben a vis major tényéről Megbízott haladéktalanul köteles Megbízókat 
tájékoztatni. A vis major helyzet megszűnésével Megbízott haladéktalanul, de legkésőbb 3 
(három) munkanapon belül köteles a szerződésszerű helyzetet helyreállítani.  

9.8.  

Az Ászfés az Ápolásiszerződésmellékletei a szerződéselválaszthatatlanrészétképezik, az 
azokban foglaltak a felekre nézvekötelező erővelbírnak. Felek a mellékleteket minden oldalon 
aláírásukkallátják el.  

9.9.  
AzvÁszf-ben és az Ápolási szerződésebn nem szabályozott kérdésekben a Ptk, valamint az 
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az Ászf és az 
Ápolási szerződés között ellentmondások mutakozik, úgy az Ápolási szerződésben foglaltak 
az irányadóak. A szerződésre a magyar jog irányadó, továbbá a szerződésbőlszármazó 
jogviták esetére a felek elfogadják a magyar bíróságok joghatóságát. 
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9.10.  

Megbízókvállalják, hogy az Ápolásiszerződésfennállása alatt és az 
Ápolásiszerződésbármilyenokbóltörténő megszűnésétkövetően, a megszűnésnapjátólkezdődő 
2 évesidőtartamig nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel Megbízott jogos 
ANDREINA-MED Kft. gazdaságiérdekétsértenék vagy veszélyeztetnék (továbbiakban: 
Versenytilalmi megállapodás). Ígykülönösen ezen időszak alatt nem létesíthetnek a 
Megbízotttevékenységikörébetartozó munka-, megbízási- vagy 
bármilyenmásegyüttműködésteredményező jogviszonyt olyan személlyel, 
gazdaságitársasággal vagy egyéb szervezettel, amellyel a Megbízottszerződéses kapcsolatban 
áll vagy a Versenytilalmi megállapodáshatálya alatt kapcsolatban állt.  

Megbízókvállalják, hogy jelen Versenytilalmi megállapodáshatálya alatt a Megbízottmeglévő 
vagy potenciálisügyfeleit, munkavállalóit vagy egyébszerződéses partnereit, sem közvetett, 
sem közvetlenmódon nem ösztönzik a Megbízottalvaló szerződéses kapcsolat megszakítására 
vagy ilyen szerződéses kapcsolat létesítésénekmegakadályozására.  

Jelen szerződésértelmébenpotenciálisügyfélnek tekintik a felek a Megbízottal kapcsolatban 
álló olyan személyeket akikkel/amelyekkel a Megbízotttárgyalásokat folytat szóban vagy 
írásban a társaságtevékenységikörébetartozó jövőbeniegyüttműködésreményében, 
függetlenülattól, hogy a tárgyalások milyen stádiumban vannak. Jelen 
megállapodásmegsértésének, illetve a 
szankciókalkalmazásánaktekintetébenérdektelenkörülmény, ha ezen potenciálisügyfelekkel 
folytatott tárgyalásokutóbb nem vezetnek eredményre.  

Felek jelen fejezet alatt a Megbízókrészérőlközvetettmódon kifejtett tevékenységnek 
tekintenek minden olyan tevékenységet, melyet a Megbízó ügyvezetője, tagja, kapcsolt 
vállalkozása, hozzátartozója folytatja, akársaját maga, akármásgazdálkodó szervezetben való 
részvételútján.  

A Megbízók a Versenytilalmi megállapodásmegsértéseeseténkötbértkötelesek fizetni 
(továbbiakban: Kötbér). A Kötbérmértéke a kötbérkövetelésalapjáulszolgáló 
ÁpolásiszerződésbenmegállapítottMegbízásidíj 1 (egy) 
hónapraarányosankalkuláltösszegénektizenkétszerese. A számításalapjául akkor is az egy 
hónapraarányosanvetítettMegbízásidíjösszegeszolgál, ha egyébként az Ápolásiszerződés 
tartama nem érte el az egy hónapot. Megbízókkötelesek a 
KötbértMegbízottírásbelifelhívásátólszámított 8 (nyolc) napon belül minden egyes jogsértő 
magatartássalérintett megkezdett hónapvonatkozásában megfizetni Megbízottrészére. 
Megbízott a kárait a Kötbérösszegétmeghaladóan is érvényesíthetikMegbízókkal szemben.  

 
 

 
Budapest, 2022. január 01. 
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