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Dienstleistungsvertrag 
Szolgáltatási szerz ődés 

zwischen 
között 

  und 
és 

 

Nachname: 
Családi név: 

«Titel» «Fam_NN»  Nachname: 
Családi név: 

«FN_NN» 

Vorname: 
Keresztnév: 

«Fam_VN»  Vorname: 
Keresztnév: 

«FN_VN» 

Straße: 
Utca: 

«Strasse_und_HausNr»  Straße: 
Utca: 

Tulpenweg 1 

PLZ, Ort: 
Irányítószám, 
település: 

«PLZ» «Ort»  PLZ, Ort: 
Irányítószám, 
település: 

35085 Ebsdorfergrund 

Telefon: 
Telefon: 

«Telefonprivat» 
«Telefongeschäftlich» 
«Handy» 

 Telefon: 
Telefon: 

0 64 24 - 92 83 70 

  als Franchisenehmer der  
Hausengel Holding AG 
Franchise-átvevőjeként a 
Hausengel Holding AG-nek 

 

folgend Auftraggeber genannt 
A következőkben Megbízó 

 folgend Auftragnehmer genannt 
A következőkben megbízott 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 
1. § A szerződés tárgya 

Der Auftragnehmer übernimmt die Organisation und Durchführung von Dienstleistungen für den 
Auftraggeber gemäß der diesem Vertrag beiliegenden Anlage 1 (Bedarfserfassung). 
A megbízott a jelen szerződéshez csatolt 1-es számú mellékletnek (szükségletelemzés) megfelelően 
vállalja a megbízó számára a vállalt szolgáltatások szervezését és lebonyolítását. 

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass 
A szerződő felek megeggyeznek abban, hogy 

– eine Erweiterung des Leistungsumfanges aus Anlage 1 nur durch eine übereinstimmende, schriftliche 
Vereinbarung der Vertragsparteien zulässig ist und Preiserhöhungen schriftlich, wenigstens 4 Wochen 
vorher angekündigt werden. 

– az 1-es mellékletben meghatározott szolgáltatások körének bővítése csak a szerződő felek 
egybehangzó és írásos megállapodása esetén megengedhető, az ár emelését ebben az esetben 
írásban, legalább 4 héttel korábban be kell jelenteni. 

– der Auftragnehmer den geschuldeten Leistungserfolg nach seiner persönlichen Einschätzung und 
Organisation erbringt, ohne dass er einem Direktionsrecht untersteht. 

– a megbízott a jogos ellenszolgáltatást személyes megítélése és szervezése alapján határozza meg 
anélkül, hogy utasítási joggal rendelkezne. 
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§ 2 Vertragslaufzeit 
2. § A szerződés id őtartama 

1. Die Vertragslaufzeit wird vom «Beginn» bis zum «Ende» vereinbart. 
1. A szerződés időtartama megegyezés szerint «Beginn» – «Ende» tart. 

2. Die Vertragsparteien können sich spätestens zwei Wochen vor Ablauf dieses Vertrages schriftlich auf 
die Fortführung dieses Vertrages einigen. Sollte eine schriftliche Einigung zum genannten Zeitpunkt 
nicht erfolgt sein, endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt. Im Todesfall des in dem Haushalt 
lebenden Hilfsbedürftigen endet der Vertrag unmittelbar. 

2. A szerződő felek legkésőbb két héttel ezen szerződés lejárta előtt írásban megegyezhetnek a 
szerződés hosszabbításáról. Ha a megnevezett időpontig nem születik újabb írásos megegyezés, a 
szerződés az egyeztetett időpontban érvényét veszti. Az egy háztartásban ápolt, gondozásra szoruló 
elhalálozása esetén a szerződés azonnal megszűnik. 

§ 3 Leistungen 
3. § Szolgáltatások 

1. Grundlage der zu erbringenden Leistungen, die zum Vertragsbeginn festgelegt werden, ist die in 
Anlage 1 durch den Auftragnehmer vorgenommene Bedarfserfassung. Die Bedarfserfassung kann vom 
Auftragnehmer bei Veränderungen aktualisiert werden. Der Auftragnehmer schuldet eine 
ordnungsgemäße Erledigung der übernommenen Dienstleistung. 

1. A nyújtandó szolgáltatások (melyeket a szerződés hatályba lépésekor meghatároztak) alapja a 
megbízott által elkészített szükségletelemzés. A szükségletelemzést a megbízott változások esetén 
aktualizálhatja. A megbízott felelős a felvállalt szolgáltatások szabályszerű lebonyolításáért. 

2. Der Auftragnehmer übernimmt in eigenständiger Planung und unter freier Zeiteinteilung die 
vereinbarten Leistungen. Die Leistungen des Auftragnehmers werden durch seine Bedarfserfassung 
vor Vertragsbeginn festgelegt. Hierbei werden insbesondere Erfüllungsgehilfen, bereits bestehende 
Verträge mit anderen Dienstleistungsunternehmen (z.B. ambulanter Pflegedienst, Hausnotruf, Essen 
auf Rädern etc.) und Familienangehörige berücksichtigt. 

2. A megbízott önálló tervezés és szabad időbeosztás szerint vállalja az egyeztetett szolgáltatásokat. A 
megbízott által teljesítendő szolgáltatásokat a szükségletelemzés alapján, a szerződés kezdetéig meg 
kell határozni. A meghatározás során figyelembe kell venni a teljesítésnél igénybe vett segítséget és 
az egyéb szolgáltatókkal (pl. ambuláns ellátás, házi segélyhívó stb.) már fennálló szerződéseket. 

3. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass eine Änderung der als Anlage 1 beigefügten 
Bedarfserfassung auch den ursprünglich vereinbarten Leistungsumfang verändert. Stellt der 
Auftragnehmer eine Bedarfsänderung fest, teilt er dies dem Auftraggeber mit. Die Parteien können den 
in der Anlage 1 geregelten Leistungsumfang und die Vergütung anhand der Feststellungen in der 
Bedarfsänderung anpassen. Die Zustimmung zur Vertragsanpassung hat innerhalb von 5 Werktagen 
nach Anzeige der Bedarfsänderung zu erfolgen. Verweigert eine Partei die Anpassung, so hat die 
andere Partei ein außerordentliches Kündigungsrecht. 

3. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy az 1. számú mellékletként csatolt szükségletelemzés 
változása esetén az eredetileg egyeztetett szolgáltatások körét is módosíthatják. Ha a megbízott 
szükségletváltozást állapít meg, azt közli a megbízóval. A szerződő felek az 1. számú mellékletben 
foglalt szolgáltatások körét és a díjazást az szükségletváltozás megállapítása szerint módosíthatják. A 
szerződésmódosítás jóváhagyásának a bejelentést követő 5 munkanapon be kell következnie. Ha 
valamelyik fél megtagadja a módosítást, abban az esetben a másik fél élhet a rendkívüli felmondás 
jogával. 

§ 4 Vergütung und Kosten 
4. § Díjazás és költségek 

1. Der Auftragnehmer erhält vom Auftraggeber für die vereinbarten Leistungen eine Vergütung. Die Höhe 
der Vergütung setzt sich wie folgt zusammen: 

1. A megbízott a szerződésben foglalt szolgáltatásokért a megbízótól díjazást kap. A díjazás mértéke a 
következőképpen tevődik össze: 
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Tagessatz für reaktivierende Maßnahmen: 
Napidíj a reaktiváló intézkedésekért: «Tagessatz_RM» 
Tagessatz für Tages- und Wochenablauf: 
Napidíj a napi és a heti rend biztosításáért:«Tagessatz_TA» 
Tagessatz für hauswirtschaftliche Grundversorgung: 
Napidíj a háztartásbeli alapellátásért: «Tagessatz_HW» 
Gesamttagessatz: 
Teljes napidíj: «Tagessatz_Gesamt»  

2. Der Auftragnehmer rechnet die erbrachten Leistungen monatlich per ordentlicher Rechnung ab. Der 
Zahlungseingang muss 5 Werktage nach Rechnungsstellung auf dem Konto des Auftragnehmers 
erfolgen. Es werden keine Vorauszahlungen verlangt. 

2. A megbízott a teljesített szolgáltatásokat havonta, megfelelő számlával számolja el. A fizetendő 
összegnek a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül a megbízott számlájára meg kell érkeznie. 
Előre fizetés nem követelhető. 

3. Die Parteien vereinbaren, dass die An– und Abreisekosten aus dem Heimatland sowie die 
Transferkosten innerhalb Deutschlands des Auftragnehmers separat berechnet werden. Die 
Reisekosten werden vier Wochen nach Beginn des Vertrages in Rechnung gestellt. Der 
Zahlungseingang richtet sich nach den Regelungen des § 4 Abs. 2. 

3. A felek megegyeznek abban, hogy a megbízott anyaországból való kiutazását, valamint hazautazását, 
ugyanúgy mint a Németországon belüli transzfer költségeit, külön kell elszámolni. Az utazási 
költségeket a szerződés kezdetétől számított négy héten belül kell számlázni. A fizetendő összeg 
számlára való megérkezését a 4. § 2. bekezdése szabályozza. 

§ 5 Erfüllungsgehilfen 
5. § Teljesítésnél igénybe vett segítség/képvisel ő 

1. Der Auftragnehmer ist ohne Zustimmung des Auftraggebers berechtigt, die vereinbarten Leistungen 
durch einen geeigneten Dritten erbringen zu lassen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den 
Erfüllungsgehilfen mit aller Sorgfalt auszuwählen. Der Erfüllungsgehilfe muss den Qualitätskriterien des 
Franchisesystems unterliegen und vom Auftragnehmer in das Auftragsverhältnis so eingewiesen 
werden, dass eine reibungslose Weiterführung des Auftrages ohne Weisungen des Auftraggebers 
gewährleistet ist. 

1. A megbízottnak joga van a megbízó beleegyezése nélkül az egyeztetett szolgáltatásokat egy hozzáértő 
3. féllel megvalósíttatni. A megbízott kötelezi magát, hogy a kivitelezési segítőt/képviselőt a legnagyobb 
gondossággal választja ki. Ezen segítőnek/képviselőnek a franchise rendszer minőségi kritériumainak 
meg kell felelnie, valamint a szerződésben foglaltakról oly módon kell tájékozottnak lennie, hogy a 
szerződésben foglaltakat a megbízott utasításai nélkül is zökkenőmentesen biztosítani tudja. 

2. Die Abrechnung der durch den Dritten erbrachten Leistung erfolgt durch den Auftragnehmer. Die 
Haftung für die vertragsgemäß erbrachte Leistung durch den Dritten trägt der Auftragnehmer. 

2. A harmadik fél által végzett szolgáltatások elszámolását a megbízott intézi. A szerződésben 
meghatározott, de a harmadik fél által végzett szolgáltatásokért a felelősséget a megbízott vállalja. 

§ 6 Haftung, Rechte & Pflichten 
6. § Felelősség, jogok és kötelezettségek 

1. Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Haftungsbestimmungen für die Leistungserbringung. 
Der Dienstleister übernimmt die Haftung für alle Schäden, die im Zusammenhang mit der Erbringung 
der Dienstleistung entstehen, inkl. Verlust eines überlassenen Haus-/Wohnungsschlüssels. Es gibt 
keine Einschränkung der Haftung auf grobe Fahrlässigkeit. 

1. A megbízott a felelősségvállalásra vonatkozó törvényi előírások szerint felel a szolgáltatások 
elvégzéséért. A megbízott vállalja a felelősséget minden olyan okozott kárért, amely a szolgáltatás 
megvalósítása során keletkezik, beleértve egy elhagyott lakáskulcsot is. A gondatlanság nem 
korlátozza a felelősséget. 

2. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass es dem Auftragnehmer freigestellt ist, den 
Tagesablauf so zu gestalten, dass er weitere Aufträge annehmen kann. Der Auftragnehmer 
gewährleistet die Leistungserbringung dann entweder durch die Regelung gemäß § 5 oder in 
Absprache mit weiteren Dienstleistenden, wie zum Beispiel einem ambulanten Pflegedienst. 

2. A felek megegyeznek abban, hogy a megbízott szabadon alakíthatja ki a napirendjét úgy, hogy akár 
további megbízásnak is eleget tudjon tenni. A megbízott ebben az esetben vagy az 5.§-ban foglaltak 
alapján vagy más szolgáltatókkal egyeztetve (mint pl. ambuláns ellátó) teljesíti a szolgáltatásokat. 
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3. Stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer Räume zur Verfügung, so führt dies nicht zu einer 
häuslichen Gemeinschaft. Vielmehr bildet jede Partei eine eigene Bedarfsgemeinschaft. Der 
Aufenthaltsraum des Auftragnehmers steht diesem für den Überlassungszeitraum alleine und zur 
freien Verwendbarkeit zur Verfügung. Die Anwesenheit in dem überlassenen Wohnraum begründet für 
den Auftragnehmer keine zusätzliche Leistungsverpflichtung über die in § 3 vereinbarten Leistungen 
hinaus. 

3. Abban az esetben, ha a megbízó a megbízott rendelkezésére külön helyiségeket bocsát, akkor már 
nem közös háztartásban élésről van szó. Ebben az esetben igényközösséget alkotnak. A megbízott 
tartózkodási helyisége ebben az esetben a szabadidejében szabad felhasználásban áll a 
rendelkezésére. Az átruházott lakóhelyiségben való tartózkodás nem kötelezi semmilyen más 
szolgáltatás végzésére a 3. §-ban meghatározott szolgáltatásokon kívül. 

§ 7 Kündigung 
7. § Felmondás 

1. Die Vertragsparteien können diesen Vertrag mit einer Frist von einem Monat ohne Angaben von 
Gründen kündigen. 

1. A szerződő felek egy hónapos határidő betartása mellett indoklás nélkül felmondhatják ezen 
szerződést. 

2. Die Rechte der Vertragsparteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt. 
2. A szerződő felek fontos okból eredő azonnali felmondáshoz való jogi érintetlenül maradnak. 

3. Verweigert eine Partei die Vertragsanpassung im Hinblick auf Leistungsumfang und Vergütung gemäß 
§ 3 Abs. 3 kann sie diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist außerordentlich kündigen. 

3. Ha az egyik fél nem teljesíti a szerződés 3. §-ának 3. fejezetében rögzített szolgáltatásokat vagy a 
díjazást, úgy a másik fél rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 

§ 8 Datenschutz 
8. § Adatvédelem 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die gesetzlichen und vertraglichen Regelungen zum Datenschutz 
einzuhalten (Kundendaten werden nicht an Dritte weitergegeben und ausschließlich zur Sicherstellung der 
Dienstleistung verwendet). 
A megbízott köteles az adatvédelemre vonatkozó törvényi és a szerződés szerinti szabályozásokat 
betartani (az ügyfél adatait nem adhatja ki harmadik fél számára és kizárólag a szolgáltatás biztosításához 
használhatja fel őket). 

§ 9 Anwendbares Recht/Vertragssprache 
9. § Használandó jogi- és szerz ődési nyelv 

Auf diesen Vertrag findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
Maßgebliche Sprache für den Vertrag und die Geschäftsbeziehung ist Deutsch. 
Ezen szerződésben kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai alkalmazhatóak. Irányadó 
nyelv a szerződésben és az üzleti kapcsolat során a német. 

§ 10 Salvatorische Klausel 
10. § Mentesít ő záradék 

1. Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung 
unberührt. Die Vertragsparteien vereinbaren die unwirksame Bestimmung durch eine andere, so weit 
als möglich wirksame, Regelung zu ersetzen, die dem Regelungsgehalt der alten Bestimmung 
entspricht. 

1. Ha a szerződés egyes rendelkezései hatályon kívül helyeződnek, a szerződés többi rendelkezései 
ennek ellenére hatályban maradnak. A szerződő felek a hatályát vesztett rendelkezéseket új, hatályos 
szabályozással helyettesítik. 

2. Vor Abschluss des Vertrags ist der Auftraggeber eingehend über den Auftragnehmer und dessen 
Leistungsangebot informiert worden. 

2. A szerződés megkötése előtt a megbízót részletesen kell informálni a megbízottról és az általa kínált 
szolgáltatásokról. 
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§ 11 Notfallverhalten 
11. § Magatartás vészhelyzet esetén 

In Notfällen, insbesondere bei plötzlicher starker Verschlechterung des Gesundheitszustandes der 
betreuten Person, ist/sind der Auftragnehmer oder die durch ihn beauftragten Dritten dazu verpflichtet, die 
in der Anlage 1 genannten Vertrauensperson/en zu benachrichtigen. 
Vészhelyzet esetén, különösképpen a gondozott személy hirtelen, erős egészségi állapotromlása esetén, 
a megbízott vagy az ő általa megbízott harmadik személy köteles az 1. bekezdésben megnevezett bizalmi 
személlyel a történteket haladéktalanul közölni. 

 

 
Ort, Datum 
hely, idő 

 
Ort, Datum 
hely, idő 
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«FN_VN» «FN_NN» 

 


