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Nyaralás alatti dialíziskezelések koordinálása 

Általános szerződési feltételek  

 

1. cikk  

Bevezetés  

A FRESENIUS MEDICAL CARE Magyarország Egészségügyi Kft. (a továbbiakban: „FMC”) 

működteti azt a magyarországi székhelyű koordinációs központot, amely a beteg (a 

továbbiakban: „Beteg”) nyaralási úti célnál történő dialíziskezelése (a továbbiakban: 

„Nyaralás alatti dialízis”) koordinálásának támogatásáért felel. A Beteg egy vagy több 

nyaralási úti célnál dialíziskezelést szeretne kapni, és megkéri az FMC-t, hogy koordinálja 

számára a Nyaralás alatti dialízist.  

Ezért a Beteg és az FMC (a továbbiakban mindkettő: „Fél”, illetve együttesen: „Felek”) a 

következő megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás”) köti. 

2. cikk 

Az FMC szolgáltatásai 

(1) Az FMC támogatja a Beteg részére nyújtandó egy vagy több dialíziskezelés 

koordinálását, amelyre a Beteg által megjelölt kritériumok szerint az FMC által 

meghatározott, dialíziskezelésre specializálódott központnál kerül sor.  

(2) A Nyaralás alatti dialízis koordinálása magában foglalja a kívánt nyaralási úti cél 

potenciális dialízisközpontjai rendelkezésre állásának értékelését a helyszín, az 

időszak, illetve a dialíziskezelés időpontjának és gyakoriságának tekintetében a 

Beteg által megjelölt kritériumok szerint („Rendelkezésre állás ellenőrzése”). Ez azt 

jelenti, hogy az FMC koordinálja a Beteg nevében a Beteg Rendelkezésre állás 

ellenőrzésére vonatkozó kérését egy, a Beteg által kiválasztott, elérhető 

dialízisközpontnál (a továbbiakban: „Kiválasztott dialízisközpont”), és kapcsolatot 

létesít a Beteg és a Kiválasztott dialízisközpont között. 

(3) Az egyértelműség érdekében: az FMC kizárólag a Beteg és a Kiválasztott 

dialízisközpont közötti első kapcsolatfelvételhez nyújt támogatást. Az arra 

vonatkozó végleges döntés és annak megerősítése, hogy egy kezelés elvégezhető-e 

a Beteg által kért időben, kizárólag a Kiválasztott dialízisközpont mérlegelési 

jogkörébe tartozik. Bármilyen előre nem látható változás esetén (például ha a Beteg 

által elsőként Kiválasztott dialízisközpont orvosi okokból nem tudja elvégezni a 

kezelést) az FMC támogatni fogja a Beteget másik potenciális Kiválasztott 

dialízisközponttal való további kapcsolatfelvétel megkísérlésével. Az FMC azonban 
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semmilyen módon nem garantál pozitív eredményt a Beteg kérésének teljesítésével 

kapcsolatban. 

(4) A tényleges kezelést kizárólag a Kiválasztott dialízisközpont nyújtja, amely teljes 

körű és kizárólagos felelősséggel tartozik a kezelésért. Az FMC sem a 

dialíziskezelések tényleges elvégzésében és jogszerűségében, sem a nyaralás 

lefoglalásában vagy teljesítésében nem vesz részt. 

(5) Amennyiben és amilyen mértékig az FMC megítélése szerint a Fresenius Medical 

Care vállalatcsoporton belüli másik koordinálóközpont (a továbbiakban: „Alternatív 

koordinálóközpont”) segítségnyújtása vagy feladatátvállalása szükséges vagy 

hasznos a Nyaralás alatti dialízis sikeres és hatékony megszervezésével 

kapcsolatban, az FMC jogosult ilyen Alternatív koordinálóközpont bevonására. A 

világszerte megtalálható koordinálóközpontok listája a következő oldalon érhető el: 

https://www.nephrocare.hu/betegeinknek/dializis-nyaralas-koezben.html. Az 

Alternatív koordinálóközpontok az FMC alvállalkozóiként ugyanazokat a 

szolgáltatásokat nyújtják, mint az FMC a jelen Megállapodás szerint. 

(6) Az FMC a fent említett Szolgáltatásokat a jelen Megállapodás szerint díjmentesen 

biztosítja. 

3. cikk 

A Beteg felelőssége 

(1) A Beteg megadja a kért Nyaralás alatti dialízis sikeres koordinálásához szükséges 

valamennyi személyes adatot. A Beteg tájékoztatást nyújt különösen a tervezett 

nyaralásáról (az úti célról és az időszakról), illetve a kért dialízis időpontjairól és 

gyakoriságáról. 

(2) A Beteg emellett gondoskodik arról, és ezúton felhatalmazást ad arra, hogy az 

otthoni dialízisközpontban őt kezelő orvos (a továbbiakban: „Otthoni orvos”) a 

tervezett Nyaralás alatti dialízis időpontja előtt a lehető leghamarabb átadja a 

Kiválasztott dialízisközpontnak a mellékelt „Nyaralás alatti dialízis kérése” című 

dokumentumban felsorolt, szükséges orvosi és egészségi állapotra vonatkozó 

információkat. Az FMC a Beteg segítségére lehet abban, hogy megkéri az Otthoni 

orvost, hogy töltse ki a „Nyaralás alatti dialízis kérése” című dokumentumot, és a 

kitöltött űrlapot továbbítsa a Kiválasztott dialízisközpontnak, vagy megkéri a 

Kiválasztott dialízisközpont orvosát, hogy az EuCliD 5 elektronikus terápiás 

információs rendszeren keresztül férjen hozzá a kért adatokhoz.   



 

 

Oldalszám: 3/4    

(3) A Betegnek a Nyaralás alatti dialízis tervezett időpontja előtt a lehető leghamarabb vissza 

kell juttatnia a jelen Megállapodás és a mellékelt Hozzájáruló nyilatkozat aláírt példányait, 

ami előfeltétele annak, hogy az FMC megfelelően megkezdhesse a kért Nyaralás alatti 

dialízis koordinálását. 

(4) A Felek megegyeznek abban, hogy a nyaralás alatti dialízisközpont megtagadhatja egy 

adott Beteg kezelését az FMC által a jelen Megállapodás szerint támogatott folyamat 

során bármikor, különösen akkor, ha a Nyaralás alatti dialízisközpont nem tudja 

biztosítani az adott kezeléshez szükséges, megfelelő erőforrásokat.  

4. cikk 

A Megállapodás időtartama és megszűnése 

A jelen Megállapodás a Beteg megfelelő aláírásával lép hatályba. A Megállapodást mindkét 

Fél bármikor írásban megszüntetheti.  

5. cikk 

Felelősség 

Az FMC kizárólag a munkavállalói, törvényes képviselői vagy a jelen Megállapodás szerinti 

feladatok elvégzéséért alkalmazott kisegítő személyek által a Betegnek súlyosan gondatlan 

kötelességszegéssel vagy szándékosan okozott kárért tartozik teljes körű felelősséggel. 

Amennyiben az FMC-vel szembeni kártérítési igény az FMC (beleértve a fent felsorolt személyeket 

is) egyszerű gondatlanságán alapul, az FMC-t kizárólag a következő esetekben terheli felelősség:  

 

 haláleset, személyi sérülés vagy egészségkárosodás, illetve 

 ha a megszegett kötelesség olyan lényeges szerződéses kötelezettség, amelynek 

betartására a Beteg általában és jogosan jogosult számítani, mint a jelen Megállapodás 

megfelelő teljesítésének előfeltételére,  az ilyen megállapodások esetén jellemző 

előrelátható kár esetén.  

6. cikk 

Adatvédelem 

A Beteg tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás céljából meg kell adnia személyes adatokat 

az FMC-nek és a Kiválasztott dialízisközpontnál dolgozó orvosoknak. A Nyaralás alatti 

dialíziskezelés koordinálásával kapcsolatos adatfeldolgozási műveletek részletei a mellékelt és a 

Beteg által aláírandó Hozzájáruló nyilatkozatban találhatók. 

 

7. cikk 

Vegyes rendelkezések  

(1) A jelen Megállapodásra és a szerződéses jogviszonyra Magyarország jogszabályai 

irányadók. A jogválasztást korlátozó és a kötelező rendelkezések alkalmazására 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen a Beteg, mint fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye szerinti állam ilyen rendelkezései, érintetlenek maradnak. 
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(2) Jelen Megállapodás címsorai a Megállapodás értelmezése szempontjából nem relevánsak. 

Amennyiben a jelen Megállapodás rendelkezései érvényüket vesztik vagy 

érvényesíthetetlenné válnak, az nem érinti a Megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek 

érvényességét. A Felek kötelesek közösen felváltani az érvénytelen vagy nem 

érvényesíthető rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel, amely a lehető legjobban 

megközelíti az érvénytelen vagy nem érvényesíthető rendelkezést. Ugyanez vonatkozik a 

jelen Megállapodás hiányosságaira is. 

(3) Jelen Megállapodáshoz nem tartoznak kiegészítő, szóbeli megállapodások. Jelen 

Megállapodás bármely módosítására írásban kell, hogy sor kerüljön, és azt mindkét félnek 

alá kell írnia. Ez ennek az írásbeli formára vonatkozó követelménynek a módosítására is 

vonatkozik. Máshol előírt jogi rendelkezés hiányában az e-mail üzenetek nem tekinthetők 

úgy, hogy teljesítik az írásbeli formára vonatkozó követelményt.  

(4) Jelen Általános Szerződési Feltételt elolvasás és értelmezés után megértettem 

azt elfogadom, melyet az alulírott helyen és napon aláírásommal igazolok. 

 

 

 

 Beteg  

Hely, Dátum 

 

____________________________ 

Aláírás  

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 


