


 

 

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 
(fogorvosoknak, fogászatoknak) 
     
 
amely létrejött egyrészről,  
 
Cég neve: …………………………….................................... 
Székhelye: …………………………….................................... 
Képviseli: …………………………….................................... 
mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő) 
 
másrészről az  
 
Cég neve: Dental Online Kft. 
Labor:  inDent Digital & Classic fogtechnika 
Telephely:  1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/B. fsz. 
Székhely: 2200 Monor, Széchenyi utca 8/A. 
Képviseli:  Szekeres László ügyvezető 
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 
 
között határozatlan időtartamra a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. A szerződés tárgya 
 
Jelen szerződés tárgyának alapját a Vállalkozó által elvégzendő fogtechnikai feladatok és szolgáltatások, és az ahhoz 
kapcsolódó ellenszolgáltatások jelen szerződésben említett feltételei képezik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 
Vállalkozó – a fogtechnikai feladatok és szolgáltatások szakszerű ellátásának érdekében – esetenként alvállalkozókat 
is igénybe vehet, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott feladatokat saját maga látta 
volna el. Vállalkozó a fogtechnikai munkálatokat az általa felvett megrendelési űrlap alapján végzi, melynek 
kitöltésével és átadásával a megrendelő elfogadja jelen vállalkozási szerződés feltételeit, amely a www.indent.hu 
weblapon aktualizálva megtekinthető.  
 
2. A Vállalkozó kötelezettségei 
 
2.1. A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező fogtechnikai munkálatokat – jelen szerződés 4. pontjában 
foglaltakra tekintettel – határidőben és kifogástalan minőségben elvégezni, valamint a munkával érintett, létrehozott 
végterméket, eredményt saját költségén a Megrendelő által megadott helyszínre szállítani. 
 
2.2. A Vállalkozó a Megrendelő utasításainak és érdekeinek megfelelően köteles teljesíteni, attól csak akkor térhet el, 
ha Megrendelőt erről előzetesen értesítette. 
 
2.3. A Vállalkozó köteles a munkákra – jelen szerződés 6. pontja alapján – jótállást vállalni. Abban az esetben, ha e 
szerződés alapján létrejött végtermékkel, létrehozott eredménnyel kapcsolatban minőségi kifogás merülne fel, úgy a 
Vállalkozó jelen szerződés 7. pontja szerint köteles eljárni. 
 
2.4. A Vállalkozó köteles az újonnan megadott fogtechnikai árlistáját legalább 20 nappal az életbeléptetése előtt a 
Megrendelőnek eljuttatni.  
(Postacím: …..........................................................................., e-mail: ……........................................................................) 
 
2.5. A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatos tényeket, tájékoztatásokat, egyéb 
adatokat, ezekről készített összeállításokat, valamint minden információt bizalmasan a 2013. évi: törvény 
(továbbiakban Ptk.) üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezelni. 
 
 
 
 



 

 

3. Megrendelő kötelezettségei 
 
3.1. A Megrendelő köteles a megrendelés keretében az elvégzendő munkák alapjául szolgáló végtermékeket a 
Vállalkozó telephelyére elszállítani, ugyanakkor előzetes egyeztetést követően a Vállalkozó is elszállíthatja. A 
Megrendelő az elvégzendő munkák alapjául szolgáló végtermékek átadásához – Vállalkozóval történő előzetes 
megbeszélés alapján – a fogtechnikához tartozó munkatároló szekrényt is biztonsággal használhatja. 
 
3.2. A Megrendelő tudomásul veszi az egyes szolgáltatások jelen szerződés 4. pontjában rögzített általános 
határidejét. Az általános vállalási határidőknél rövidebb teljesítési határidő vállalása esetén a Vállalkozó sürgősségi 
díjat számolhat fel az 5.4. pont alapján. 
 
3.3. Megrendelő köteles a feladatok, szolgáltatások igazolt befejezése, illetve elvégzése után, de legkésőbb a 
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig jelen szerződés 5. pontjában rögzítettek szerint díjazást fizetni Vállalkozó 
részére a kiállított számla vagy összesítés alapján készpénzben, vagy a cég Budapest Bank-nál vezetett számláira 
átutalással. Átutalással történő fizetés esetén a teljesítési nap az átutalt összeg bankszámlán történő jóváírásának a 
napja. 
 
3.4 Az utaláshoz szükséges adatok: 
 
HUF számla: 
Cég neve:  Dental Online Kft. 
Bank neve:  Budapest Bank 
Számlaszám: 10103843-03993600-01003000 
IBAN:   HU57-10103843-03993600-01003000 
SWIFT:   BUDAHUHB  
 
EUR számla: 
Cég neve:  Dental Online Kft. 
Bank neve:  Budapest Bank 
Számlaszám: 10103843-03993600-01004300 
IBAN:   HU71-10103843-03993600-01004300 
SWIFT:   BUDAHUHB  
 
3.5. A Megrendelő köteles a szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatos tényeket, tájékoztatásokat, egyéb 
adatokat, ezekről készített összeállításokat, valamint minden információt bizalmasan a 2013. évi: törvény Ptk. üzleti 
titokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezelni. 
 
3.6. Megrendelő köteles minőségi kifogás felmerülése esetén a 7. pont szabályai szerint eljárni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Határidők 
 
*a teljes határidő listát a mellékelt fogtechnikai árlista tartalmazza 
*1 munkanap (24 óra) - a munka laborba érkezésének időpontjától értendő 
*6 tag felett +1 munkanap 
*implantátumra készülő munkák esetén +1 munkanap 
 
 
 
Cad/Cam | PMMA ideiglenes korona, hídtag 1 munkanap 
  
Cad/Cam | cirkónium váz  1 munkanap 
Cad/Cam | anatómikus cirkónium korona, hídtag 2 munkanap 
Cad/Cam | CoCr váz / szinterlézer 2 munkanap 
Cad/Cam | CoCr váz / CNC 2 munkanap  
Cad/Cam | PEEK váz 2 munkanap 
  
Cad/Cam | Nobel Procera® munkák megbeszélés szerint 
  
Öntött | CoCr váz 2 munkanap 
Öntött | arany váz  
 

2 munkanap 
 

Kerámia leplezés | matt 2 munkanap 
Kerámia leplezés | kész 2 munkanap  
Kerámia leplezés | kész, próba nélkül 3 munkanap 
Individuális kerámia festés 
 

1 munkanap 
 

Préskerámia | betét, korona, héj 3 munkanap 
  
Kompozit | betét, korona 3 munkanap 
Kompozit leplezés 3 munkanap 
  
Egyéb, itt nem rögzített munkáknál: megbeszélés alapján 

 
 
 
 
5. Vállalási ár 

 
5.1. Az inDent Digital & Classic fogtechnika aktuális árlistája. 
5.2. Az árlistában nem szereplő szolgáltatásnál, az előre elkészített árajánlat alapján. 
5.3. Az implantátum komponensek és a nemesfém ötvözetek (fogászati arany) használatánál napi ár alapján. 
5.4. Sürgősségi felár (ExpressIN szolgáltatás): +20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Jótállás 
 
6.1. A Vállalkozó az általa készített fogművekre, rendeltetésszerű használat esetén 2+1 év jótállást vállal. 
 
6.2. A végtermék szájban történő rögzítésével a Megrendelő a teljesítést a rögzítés szerinti minőségben (pl.: szín, 
forma) elfogadja, ezzel egyidejűleg a jótállási idő kezdetét veszi.  
 
6.3. A Vállalkozó a fogművek megkezdett használata után, esztétikai (szín, forma) kifogást nem fogad el. 
 
6.4. A jótállási feltételeken belül kijavításra vagy kicserélésre van joga a Megrendelőnek. Pénz visszafizetésre, azaz 
elállásra nincs lehetőség. Vállalkozó csak a termékre vállal jótállást, a páciens egyéb költségeit, terméken kívüli kárát 
nem köteles megtéríteni. 
 
 
7. A minőségi kifogás (Megrendelő/Vállalkozó kötelezettségei, felelősség, kárviselés szabályai, kármegosztás) 
 
7.1. A Megrendelői és a Vállalkozói kötelezettségek a termék rendeltetésszerű használata során jelentkező minőségi 
kifogásra vonatkozó intézkedések. A megrendelő a fogyasztó minőségi kifogásakor köteles a fogyasztó által közölt 
tényeket változatlanul jegyzőkönyvben rögzíteni. A jegyzőkönyv felvételére, a 19/2014. (IV. 29.) NGM. rendelet 
szabályai vonatkoznak. Kifogás bejelentéséről köteles továbbá haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót, illetve átadni 
részére a jegyzőkönyv egy példányát (lásd. 1.sz. melléklet). A Vállalkozó a hibás termék állapotáról való 
meggyőződése után írásban nyilatkozik arról, hogy a hiba oka melyik fél felelősségi körébe tartozik.  
 
7.1.a) Kizárólag a Megrendelő felelős a következő hibákért: 
 

- nem megfelelő, a szakmai szabályoktól eltérő tervezésből eredő hiba 
- lenyomatból eredő hiba 
- harapásvételi hiba  
- fog előkészítésből adódó hiba  
- ideiglenes pótlás készítésének elmaradásából adódó hiba 
- cirkónium vázak ideiglenes ragasztóval történő beragasztásából adódó hiba 
- vállalási határidőnél rövidebb határidővel rendelt munkák esetén (amennyiben az 5.4-es sürgősségi felár nem lett 

felszámolva) 
- a Megrendelő által megadott, és a munkalapon rögzített fogszín utólagos módosítása 
 
Ha a Vállalkozó jelezné, hogy a megrendelt munkát a jelen pontokban felsorolt okok miatt nem tudja folytatni, 
de a Megrendelő a munka folytatását kéri, illetve a vállalkozói szerződésben megadott elérhetőségein nem 
található, azt a Vállalkozó a munka folytatásához történő beleegyezésnek tekinti. Az emiatt felmerülő költségek a 
Megrendelőt terhelik. 

 
7.1.b) Kizárólag a Vállalkozó felelős a következő hibákért: 
 

- a Megrendelő által a megrendelőlapon rögzített megrendeléstől eltérő termék készítése esetén 
- a terméknek a lenyomatból készült mintától való eltéréséből eredő hiba  
- a Megrendelő által vett harapástól való eltérés esetén 
- a termék készítésekor felhasznált anyagok hibái miatt  
- a megrendelt fogszíntől, illetve személyes fogszín nézésnél a megállapítás ellenére eltérő fogszínű munkánál, a 

munka rögzítésének időpontjáig 
 
7.2. Abban az esetben, ha a minőségi kifogás során mindkét fél felelőssége megállapítható, elsősorban a feleknek a 
szerződési pozíciójukból eredő mellérendeltségi viszonyukat biztosítva, közös nyilatkozatukban elhangzó 
megállapodásuk az irányadó, egyebekben a Ptk. kármegosztásra vonatkozó szabályai az irányadóak. 
 
7.3 A minőségi kifogás intézése során a felek között keletkező vita esetén járásbíróság előtt van lehetőség a 
felmerülő igény érvényesítésére.  
     



 

 

8. Telephelyek, elérhetőségek 
 
 
MEGRENDELŐ      VÁLLALKOZÓ 
 
Telephely:       Telephely:  
        1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/B fszt. 
…………………………………………………......................      
Székhely:       Székhely: 
        2200 Monor, Széchenyi utca 8/A. 
…………………………………………………......................         
 
Kapcsolattartók:      Kapcsolattartók: 
 
…………………………………………………......................   Áreldt Attila (laborvezető, tulajdonos) 
…………………………………………………......................   +36 30 233 5934 
        
…………………………………………………......................   Szekeres László (szakmai vezető, tulajdonos) 
…………………………………………………......................   +36 30 247 0664 

 
Telefon:       Telefon: 
        +36 1 349 5408 
…………………………………………………......................    
 
E-mail:        E-mail:  
        info@indent.hu 
…………………………………………………......................    
 
Web:        Web: 
        www.indent.hu 
…………………………………………………......................    
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2019 …………………….......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megrendelő 
 

Képv.:………………………………. 

 Vállalkozó 
 

Képv.: Szekeres László 
 
 
 
 



 

 

1 sz. melléklet 
JEGYZŐKÖNYV 

az inDent Digital & Classic fogtechnika részére 
a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási 

szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet alapján. 
 

A Megrendelő köteles a jótállás érvényesítéséhez az alábbi jegyzőkönyvet kitölteni, fénykép dokumentációt készíteni, csatolni, a vitatott 
munkával együtt a vállalkozónak visszaküldeni és egy jegyzőkönyv másolatot a páciensnek is átadni. 

 

A megrendelő neve: 

 

címe: 

telefonszáma: 

A fogtechnikai munka azonosító adatai (páciens 
neve/száma), megnevezése: 

 

 

A fogtechnikai munka vételára:  

Az átadás időpontja:  

A hiba bejelentésének időpontja:  

A hiba leírása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megrendelő által érvényesíteni kívánt igény: *  

A kifogás rendezésének módja:  

Ha a kifogás rendezésének módja eltér a 
megrendelő igényétől, akkor ennek indoklása: 

Ha a fogorvos a bejelentéskor a páciens 
igényének teljesíthetőségéről nem tud 
nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 
munkanapon belül köteles értesíteni a pácienst. 
Nyilatkozata e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 
 
 

___________________________________    _____________________________________ 

Páciens aláírása**        Fogorvos aláírása, bélyegzője** 

*Hibás teljesítés esetén a jogosult 
- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, 

vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, 
figyelembe véve a szolgáltatott végtermék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog 
teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. 

- ha sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e 
kötelezettségének a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott 
jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

** Az aláírásokat ugyan nem említi kötelezően feltüntetendő elemként a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, de amennyiben a Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőségtől a szakvélemény megrendelésre kerül, úgy a felek beazonosíthatósága miatt szükségesek az aláírások. 
 
 
 
 



 

 

2 sz. melléklet 
 

MUNKALAPUNK 
 

 (letölthető verzió) 
http://www.indent/munkalap 

 

 
 

http://www.indent/munkalap

