
 
 

Gondozási Szerződés  

(24 órás otthonápolás) 

 

Mely létrejött (név) :  

telefon:   

(cím:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………….. ; szem.ig./útlevél 

 száma:  ………….…………………………………..) továbbiakban Gondozó, valamint, 

(név) : ……………………………………………………………… 

(tel:...................................................; cím: …………………………………………………………………………………………… 

anyja neve:   …………………..……………………………………, személyi igazolvány száma:………………..…………………  

gondozást igénybevevő, továbbiakban Igénylő 

továbbá  

harmadik félként a Nontusolus Kft. ( Adószáma: 27080706-1-43) képviselik Meszlenyné Bittsánszky 

Eszter és Udvarosné Loch E. Veronika, mint a közvetítői szolgáltatást biztosító, továbbiakban 

Szolgáltató között.  

1./ 

A gondozási szerződés az Igénylő hozzátartozójának (név) ………………………………………………………………..  

ápolásra/segítségre szoruló gondozására szól. 

A hozzátartozó/gondozásra szoruló címe: ………………………………………………………………………………………… 

A gondozás kezdete (dátum):  2021. …………………….  ; befejezése - határozatlan idejű.  

A Gondozó vállalja, hogy a rábízott beteget a megbeszélt feltételek szerint és legjobb tudása szerint  

ápolja-segíti, emberi méltóságában soha meg nem alázza, és bármilyen súlyos állapota esetén is,   a 

 tőle telhető legnagyobb szeretettel fordul felé. 

2./ 

A gondozás során a Gondozó a beteg lakásában lakik, betegét annak igényei szerint ellátja. 

A gondozási tevékenységbe a következő feladatok tartoznak bele: 

A beteg/gondozott körüli valamennyi ápolási tevékenység (etetés, pelenkázás, mosdatás,  

 gyógyszerezés, sétáltatás, beszélgetés, illetve a következő feladatok:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… , valamint a  

beteg háztartásának vezetése - bevásárlás, főzés, mosogatás, mosás, vasalás (ha szükséges), takarítás. 

 



 
 
 

3./ 

A gondozási tevékenységbe nem tartozik bele a beteggel együtt élő családtagok ellátása, nekik főzés, 

mosás, nagytakarítás. 

4./ 

A gondozás követésére nyilvántartására Gondozó gondozási naplót vezet - amennyiben igénylik -,  

melyben az Igénylő által kért információkat rögzíti, ( pl.  a beteg napi általános állapotát, 

 hőmérsékletét, vérnyomását) illetve a következő adatokat: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A gondozott állapotának bármilyen változása, de különösen romlása esetén a gondozó köteles a 

megjelölt hozzátartozót haladéktalanul értesíteni, hozzátartozó pedig valamennyi elérhetőségi  

lehetőségét az ápolónak megadni.  

Baj esetén a hozzátartozó köteles haladéktalanul a helyszínre menni, amennyiben ez nem lehetséges, 

akkor gondoskodni arról, hogy az illetékesek (megbízott rokon, orvos, mentő) odaérjenek. 

5./ 

A gondozási szolgáltatás napi díja 11.500, - Ft*, (Ez az összeg feladattól függően akár 14.000,- Ft is 

lehet), melyből a Gondozót napi 10.500,*- Ft (akár 13.000,- Ft), míg Szolgáltatót napi 1000,- Ft díj illeti 

 meg.  A Gondozó a díját minden - eltelt hét, eltelt két hét vagy eltelt hónap (a megfelelő aláhúzandó) 

 után egy összegben kapja meg. 

A Szolgáltató, a napi díj ráeső részét, összesítve az első teljes ápolási hónapot követően számlázza ki  

Igénylő részére. A napidíjba bele tartozik az indulás és az érkezés napja is. 

A napidíjon felül a gondozó teljes ellátás illeti meg. Az ápoló ellátási igényei nem lehetnek túlzó  

igények, de a szokásos étkezési igényeinek megfelelőnek kell lennie. 

Amennyiben a gondozó külföldről (Erdélyből vagy Kárpátaljáról) érkezik, megilleti az útiköltség, melyet 

 a Gondozó egy összegben kap meg. (……………..…. Ft)  

6./ 

A Gondozót megilleti a rendszeres szabadidő, mely szükséges, hogy az ápolási feladatokat hosszú 

távon, magas szinten képes legyen ellátni. A szabadidőt a családdal egyeztetve naponta/kétnaponta 

néhány órában vagy heti meghatározott napokon egyben kapja meg. 

 

 Amennyiben a beteg meghatározott időre magára hagyható, és a napi bevásárlást a gondozó tudja 

 rendezni, ez nem tekinthető a teljes szabadidő kiváltásának, heti egy alkalommal ebben az esetben is  



 
 
meghatározott óraszámú (4-6 óra) szabadidő jár. 

 

7./ 

Ünnepek és munkaszüneti napok: munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap) a megállapított napidíj 

 érvényes, Karácsonykor (december 24-26. -3 nap) és Húsvétkor (nagyszombat-húsvét hétfő - 3 nap) 

 másfélszeres a napidíj . 

8./ 

Felmondás: amennyiben a gondozás bármelyik fél döntése alapján felmondásra kerül, erről a  

döntésről a felek a megszűnés előtt 8 naptári nappal értesítik egymást. 

Váratlan esemény – gondozott kórházi ápolásra szorul - gondozót, amennyiben nem tud azonnal  

máshol  elhelyezkedni - az esemény bekövetkezte után 48 óra, azaz 2 napi munkabér illeti meg. 

9./ A Gondozó esetleges súlyos megbetegedése esetén, vagy egyéb vis maior helyzetben, Szolgáltató  

a lehető leggyorsabban igyekszik váltót biztosítani.  

10./ 

Panasz esetén mindkét fél fordulhat a Szolgáltató; Nontusolus Közvetítő és Szolgáltató Kft. 

képviselőihez,  akik  ebben az esetben jogosultak  a panasz jogosságát személyesen, a foglalkoztatás  

helyén felmérni. 

 

Aláírásommal a Gondozási szerződés rám vonatkozó részét elfogadom és vállalom. 

 

Budapest, 2021. …………………………………………….. 

 

 

………………………………………………..         ……………………………………………………   

 

  Gondozó       Igénylő  

  

……………………………………………………   …………………………………………………… 
  

Szolgáltató      Szolgáltató 


