
A köldökzsinórvér, köldökzsinór szövet  
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I. Szerződő felek

1. KRIO Intézet Sejt-és Szövetbank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (Székhely: 1026 
Budapest, Kelemen László utca 12.; Cg. 01-
10-042814) mint megbízott – a továbbiakban: 
Megbízott;

2. A „Megbízási Szerződés köldökzsinórvér, köldök-
zsinór szövet és placenta eredetű köldökzsinór-
vér  feldolgozására, fagyasztására és fagyasztva 
tárolására” elnevezésű egyedi megállapodás-
ban – a továbbiakban: ESZF – ügyfélként (szü-
lők és/vagy törvényes képviselők) megjelölt 
személy/ek mint megbízó (a továbbiakban 
együtt: Megbízó) – együttesen: Felek.

II. A SzerződéS tárgyA

3. Az ESZF 1. pontjában meghatározott Egészség-
ügyi Szolgáltatás. A Felek közötti jogviszony 
alapja tehát a Megbízott által nyújtott Egész-
ségügyi Szolgáltatás ellátására vonatkozó Meg-
bízási Szerződés, amely egységesen az alábbi 
részekből áll: ESZF, ÁSZF és mellékletek – a to-
vábbiakban egységben: Megbízási Szerződés.

III. A SzerződéS létrejötte

4. Felek között a Megbízási Szerződés a Meg-
bízott által adott egyedi ajánlatnak/egyedi 
szerződésnek a Megbízó általi elfogadásával/
aláírásával jön létre. Amennyiben bármely 
tényről vagy körülményről a Felek az ESZF-
ben külön nem rendelkeznek, akkor arra az 
ESZF aláírásakor hatályos ÁSZF-ben foglaltak 
az irányadók. 

IV. fogAlmAk

5. Gyermek: azon születendő gyermek, akinek a 
köldökzsinórvére és/vagy köldökzsinór szöve-
te és/vagy placenta eredetű köldökzsinórvére 
a szülészorvos általi gyűjtése után feldolgozás-
ra, majd fagyasztva tárolásra kerül a Megbízott 
által az ESZF és az ÁSZF rendelkezései szerint. 

6. Szülők: az ESZF-ben megbízóként eljárók, akik 
a születendő gyermek törvényes képviselői.

7. Minta: a születendő gyermek köldökzsinór-
vére és/vagy köldökzsinór szövete és/vagy 
placenta eredetű köldökzsinórvére, illetve az 
abból nyert őssejtek.

8. Fagyasztásra és tárolásra alkalmas minta: az 
a minta, amelyet Megbízott a levételt követő 
diagnosztikai- és kontrollvizsgálatok elvégzé-
sét követően fagyasztásra és tárolásra alkal-
masnak tart a mindenkor hatályos szakmai 
protokoll szerint. 

9. Gyűjtőszett: a Megbízott által engedélyez-
tetett, megfelelő hatósági minősítéssel ren-
delkező gyűjtőegység, amely az előírásoknak 
megfelelően alkalmas a Minta levételére és a 
laboratóriumba szállítására.

V. megbízáSI díj, fIzetéSI feltételek

10. Megbízó az általa megrendelt Egészségügyi 
Szolgáltatás díját (a továbbiakban: Díj) az ESZF-
ben meghatározott összegben, pénznemben 
és ütemezésben köteles megfizetni, a Megbí-
zott számlájára történő banki utalással vagy 
készpénzben, az ott rögzített határidőre. A Díj 
a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti 
általános forgalmi adót tartalmazza. 

11. Az ESZF Megbízó általi elfogadását követően a 
Megbízott számlát (elektronikus számlát) vagy 
PROFORMA számlát állít ki, amelyet elektroni-
kusan/postán megküld a Megbízó részére, aki 
az abban foglalt fizetési kötelezettséget hatá-
ridőre köteles teljesíteni. A Díj/díjrészlet akkor 
tekintendő teljesítettnek, ha az maradéktala-
nul jóváírásra került a Megbízott bankszámlá-
ján. PROFORMA számla esetében Megbízott a 
számlát a Díj/díjrészlet jóváírását követően küldi 
meg a Megbízó részére elektronikusan/postán.

12. Amennyiben Megbízó a fizetési határidőt túl-
lépve, késedelmesen teljesít, késedelmi kama-
tot köteles fizetni, a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6:148.§-ban meghatározott feltételek szerint.
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13. Az ESZF-ben meghatározott Díj magában fog-
lalja az adminisztrációt, a Gyűjtőszett árát, a 
Minta szállításának megszervezését, a diag-
nosztikai- és kontrollvizsgálatok elvégzését, a 
fagyasztásra és tárolásra alkalmasnak talált 
Minta feldolgozását, fagyasztását és a válasz-
tott szolgáltatáscsomaghoz tartozó időtar-
tamig történő tárolását.

14. Megbízó tudomásul veszi, hogy 90 (Kilencven) 
napot meghaladó fizetési késedelem esetén 
Megbízott felmondhatja a Megbízási Szerző-
dést, amellyel egyidőben a Minta feletti ren-
delkezési jog Megbízottra száll, feltéve, hogy 
Megbízott a szerződésszerű teljesítésre lega-
lább 15 (Tizenöt) napos fizetési határidő tűzé-
sével írásban felszólította Megbízót.

VI. megbízott felelőSSégI köre 

15. Megbízott köteles az ESZF 1. pontjában meg-
határozott Egészségügyi Szolgáltatást a min-
denkori hatályos jogszabályoknak és a műkö-
désre vonatkozó előírásoknak megfelelően 
végezni.

16. Megbízott a tevékenységét magas szakmai 
színvonalon köteles teljesíteni, törekedve a 
Megbízó speciális, egyedi kéréseinek teljesíté-
sére és kiemelt figyelmet fordítva az adat- és 
ügykezelés jogszerűségére és bizalmasságára.

17. Megbízott felelősséggel tartozik az általa elvég-
zett diagnosztikai- és kontrollvizsgálatokért , a 
Minták szakszerű feldolgozásáért, fagyasztá-
sáért és tárolásáért, ide nem értve a vis major 
eseteket. Felek kifejezetten megállapodnak 
abban, hogy a Megbízó által a Megbízottal 
szemben támasztott bármilyen igény (kárté-
rítési, kártalanítása, vagyoni és nem vagyoni 
igény, stb.) mindösszesen és összevontan az 
ESZF-ben meghatározott és a Megbízó által 
ténylegesen kifizetett Díj mértékéig terjed.

18. Megbízott felelőssége az általa nyújtott Egész-
ségügyi Szolgáltatásra vonatkozik, tehát sem-
milyen egyéb kapcsolódó tevékenységért 
nem tartozik helytállással, különös tekintet-

tel a Mintának a szülész orvos/szülésznő általi 
gyűjtésére, a Mintának valamely tervezett te-
rápiához való alkalmasságára, a Minta egyedi 
szállítására, valamint a Mintából nyert őssej-
tekkel végzett gyógykezelés, transzplantáció 
sikerességére.

VII. megbízó felelőSSégI köre 

19. Megbízó köteles az „Egészségügyi Dokumen-
táció” elnevezésű mellékletben felsorolt nyi-
latkozatok határidőben történő és pontos, a 
tényeknek és a valóságnak megfelelő megté-
telére, továbbá a teljes, hiánytalanul kitöltött 
Egészségügyi Dokumentáció eljuttatására a 
Megbízott részére. Az ennek elmulasztásá-
ból eredő valamennyi következmény és kár a 
Megbízót terheli.

20. Az ESZF aláírásával Megbízó büntetőjogi fele-
lőssége tudatában kijelenti, hogy a születendő 
gyermek törvényes képviselője, így a gyermek 
képviseletében köti meg a Megbízási Szerző-
dést, vállalva az azzal kapcsolatban felmerülő 
ellenérték megfizetését. Mivel a kiskorú gyer-
mek törvényes képviseletében szülei járnak el, 
akik a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot 
a családjogi jogszabályok értelmében együt-
tesen gyakorolják, ezért az ESZF-et a szülők 
(a tárgybeli Megbízási Szerződés esetében: 
Megbízók) – eltérő külön írásbeli nyilatkozat 
hiányában – együttesen írják alá. 

21. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben a törvényes képviseleti státuszá-
ban változás következik be, akkor azt haladék-
talanul írásban jelzi a Megbízott részére, hitelt 
érdemlően, okirattal igazolva a változást, te-
kintettel arra, hogy a Minta felett mindig az 
aktuálisan törvényes képviseleti jogosultság-
gal bíró szülő rendelkezik a gyermek nagyko-
rúságáig. 

22. Megbízó haladéktalanul köteles írásban beje-
lenteni Megbízottnak a lakcíme és/vagy az ér-
tesítési címe megváltozását, a szerződésszerű 
teljesítés és együttműködés elengedhetetlen 
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feltételeként. A bejelentés elmulasztásából 
vagy a késedelmes teljesítéséből eredő va-
lamennyi következmény és kár a Megbízót 
 terheli.

23. Megbízó – az Egészségügyi Dokumentációban 
foglaltak szerint – a szülést követően köteles 
minden, a normális állapottól eltérő, a gyer-
mek és/vagy az anya egészségügyi állapotára 
vonatkozó adatot (rendellenesség, betegség) 
megküldeni Megbízott részére.

24. Megbízó a Megbízási Szerződésben és a mel-
lékletekben rögzített dokumentumokban 
kért adatokat köteles teljeskörűen és időben 
szolgáltatni Megbízott részére, a Megbízott 
szerződésszerű teljesítésének elengedhetet-
len feltételeként. Megbízott fenntartja a jogot 
arra, hogy a mindenkori hatályos jogszabá-
lyoknak és a tárgybeli Egészségügyi Szolgál-
tatásra vonatkozó szakmai előírásoknak való 
megfelelés érdekében további adatokat is be-
kérjen Megbízótól, akár a gyermekre, akár az 
anyára vonatkozóan.

25. A Minta levételét követően Megbízó haladék-
talanul köteles kapcsolatba lépni a Megbízott 
helyi képviselőjével vagy a hivatalosan meg-
bízott szállító céggel annak érdekében, hogy 
a Minta az előírásoknak megfelelően eljusson 
a Megbízott részére. Az ennek elmulasztásá-
ból eredő valamennyi következmény és kár a 
Megbízót terheli. 

26. Amennyiben Megbízó szállítja be a Mintát a 
feldolgozást végző laboratóriumba, akkor 
azért teljes felelősséggel tartozik. 

27. Megbízó az ESZF aláírásával elismeri és nyug-
tázza, hogy a köldökzsinórvér, a köldökzsinór 
szövet és a placenta eredetű köldökzsinór-
vér  őssejtek felhasználási lehetőségeiről, 
a Minta levételéről, szállításáról, feldolgo-
zásáról, mélyfagyasztásáról és fagyasztva 
tárolásáról, valamint az ezekhez kapcsolódó 
költségekről részletes tájékoztatást kapott 
az ESZF aláírása/elfogadása előtt, azt meg-
értette, továbbá, hogy az ismertetett „Tájé-
koztató füzet”-ben és az átadott „Egészség-

ügyi Dokumentáció”-ban foglalt eljárással 
egyetért, az erre vonatkozó szolgáltatást 
az ESZF-ben megjelölt áron és feltételekkel 
ígénybe kívánja venni Megbízottól. Megbízó 
az ESZF aláírásával/elfogadásával megerősí-
tette azon szándékát, hogy önkéntesen és 
minden befolyástól mentesen, kifejezetten 
kérte  a köldökzsinórvér és/vagy a köldök-
zsinór szövet és/vagy a placenta eredetű köl-
dökzsinórvér levételét gyermekétől annak 
születésekor.

VIII. A mINtA éS Az egéSzSégügyI  
dokumeNtácIó átAdáSA-átVétele 

28. Az ESZF aláírásával egyidejűleg (vagy online 
szerződésnél annak elfogadása után) Megbí-
zott átad/megküld a Megbízó részére egy da-
rab Gyűjtőszettet, amely tartalmazza a Minta/
Minták levételéhez használatos eszközöket 
(levételi szettek), a részletes használati útmu-
tatókat, valamint egy komplett Egészségügyi 
Dokumentációt. 

29. Az Egészségügyi Dokumentációban található 
adatlapokat Megbízó köteles az azon feltün-
tetett előírások szerint kitölteni vagy kitöltet-
ni és Megbízóhoz a Mintával együtt visszakül-
deni. 

30. Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy a Min-
tát csak akkor köteles feldolgozni és tárolni , ha 
az fagyasztásra és tárolásra alkalmas, vagyis 
megfelel a mindenkori aktuális szakmai proto-
kollban meghatározott feltételeknek, amely-
ről Megbízó a Tájékoztató Füzetben részletes 
tájékoztatást kapott.

31. A Minta átvételének feltétele az Egészség-
ügyi Dokumentáció maradéktalan kitöltése 
és határidőben történő átadása a Megbízott 
részére.

32. Megbízó tudomásul veszi, hogy az adatlapo-
kon és vizsgálati leleteken szereplő adatokat 
és információkat a Megbízott nem tudja elle-
nőrizni, ezért azok helyességéért, valódiságá-
ért és pontosságáért a Megbízó felel.

 áltAláNoS SzerződéSI feltételek
4 áSzf1_1v  |  érvénybelépés időpontja: 2015.07.01.  |  Szme száma: Po2



IX. reNdelkezéS A mINtA felett 

33. A hatályos jogszabályok értelmében a Minta 
a Gyermek tulajdonát képezi. A Gyermek tör-
vényes nagykorúságának eléréséig Megbízót 
– mint törvényes képviselőt – rendelkezési jog 
illeti meg a Minta felhasználása tekintetében, 
amelyet Megbízó/k a Ptk. szabályai szerint 
gyakorol/nak.

34. A Minta elsősorban sajátcélú felhasználás 
céljából kerül levételre a Gyermektől, azon-
ban Megbízó írásbeli kérése esetén Megbí-
zott a Mintát nem saját célú felhasználásra 
is köteles kiadni Megbízónak. Megbízott tá-
jékoztatja Megbízót, hogy a hatályos jogsza-
bályok értelmében szövet, valamint sejt csak 
szövetbankban tárolható, továbbá vérsejt-
képző őssejt transzplantáció céljából a szö-
vetbankból közvetlenül az átültetést végző 
egészségügyi szolgáltatóhoz akkor juttatha-
tó el, ha az egészségügyi szolgáltató az átül-
tetésre vonatkozóan működési engedéllyel 
rendelkezik.

35. A Minta felhasználása esetén az Európai Uni-
ón belüli és Megbízónak a szerződéskötéseko-
ri hivatalos lakhelye szerinti országba történő 
kiszállítását Megbízott a Megbízó nevében és 
felelősségére megszervezi és költségeit fedezi, 
míg ezektől eltérő helyszínre történő kiszállí-
tás részleteit, feltételeit és költségét a Felek 
külön megállapodásban rögzítik.

36. A Minta feletti rendelkezési jog – amennyiben 
az a Megbízási Szerződésben meghatározott 
tárolási idő alatt nem kerül felhasználásra és 
a Megbízási Szerződésben foglalt tárolási idő 
lejár és azt Megbízó nem hosszabbítja meg 
vagy a Megbízási Szerződésben meghatáro-
zott tárolási idő előtt bármely, a Megbízó  ér-
dekkörében felmerülő ok miatt megszűnik a 
szerződés – átszáll Megbízottra. Ennek kereté-
ben Megbízott a Mintát – többek között – meg-
semmisítheti vagy donáció vagy tudományos 
kutatás céljára felhasználhatja a mindenkori 
hatályos törvényi rendelkezéseknek megfe-
lelően.

37. A Minta feldolgozása, fagyasztása és tárolása 
Magyarországon történik akkreditált labora-
tóriumban. Amennyiben az aktuálisan kínált 
valamely szerződéscsomag ettől eltérő hely-
színt is biztosít, akkor Megbízónak lehetősége 
van annak választására is.

XII. tároláS IdőtArtAmA 

38. A Minta fagyasztva tárolásának időtartama – 
azaz az ESZF feltételei szerint specifikált Meg-
bízási Szerződés ideje – a választott szolgál-
tatáscsomagban megjelölt tárolási ideig tart. 
A tárolási idő számítása a Minta fagyasztá-
sának napján kezdődik. Az években megál-
lapított határidő azon a napon jár le, amely 
számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha 
pedig ez a nap a lejárat évében hiányzik, ak-
kor az adott hónap utolsó napján.

39. A Megbízási Szerződés határozott időre jött 
létre annak megkötésétől kezdődően az 
ESZF-ben meghatározott tárolási idő utolsó 
napjáig, amely napon –  a Felek ellenkező ren-
delkezése hiányában – automatikusan meg-
szűnik. 

 Megbízónak vagy a már nagykorú gyermek-
nek lehetősége van arra, hogy a Megbízott 
által nyújtott Egészségügyi Szolgáltatást a 
megbízási szerződés lejárata után is igény-
be vegye. A szerződés meghosszabbítása az 
eredeti szerződés lejáratakor érvényben lévő 
szerződési feltételek és kondíciók szerint tör-
ténik. 

XIII. AdAtkezeléS 

40. Megbízó jogosult megismerni a Megbízási 
Szerződés teljesítése során elkészült egész-
ségügyi dokumentációban szereplő adatokat, 
illetve joga van ahhoz, hogy azokról tájékozta-
tást kérjen. Az egészségügyi dokumentációval 
Megbízott, az abban szereplő adatokkal Meg-
bízó rendelkezik. 
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41. Megbízó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 
Megbízott az általa nyújtott Egészségügyi 
Szolgáltatás során tudomására jutott, a meg-
bízással kapcsolatos műveletekben érintett 
személyek egészségügyi és személyes adata-
it kezelje, kiemelt gondossággal betartva az 
egészségügyi adatkezelésre vonatkozó hatá-
lyos törvényi rendelkezéseket.

42. Megbízó polgári és büntetőjogi felelőssége 
tudatában kijelenti, hogy a  Megbízási Szerző-
dés során felvett személyes és egészségügyi 
adatok rögzítéséhez, nyilvántartásához és ke-
zeléséhez, valamint a jogszabály szerinti célok 
teljesítése érdekében történő felhasználásá-
hoz és továbbításához hozzájárul.

XIV. tItoktArtáSI kötelezettSég 

43. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy 
sem a Megbízási Szerződés időtartama alatt, 
sem annak bármely okból történő megszű-
nése esetén harmadik Féllel nem közli, nem 
hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja, nem 
sokszorosítja, nem értékesíti és a  szerződé-
sen kívüli célra semmilyen módon fel nem 
használja, illetve más számára nem teszi hoz-
záférhetővé a szerződés teljesítése során tu-
domására jutott szóbeli vagy írásbeli, műszaki, 
jogi, üzleti információkat, tényeket, adatokat, 
dokumentumokat, egyéb információkat, ki-
véve, ha a közléshez vagy felhasználáshoz 
Megbízó előzetesen írásban hozzájárult. E ti-
toktartási kötelezettség időkorlátozás nélkül 
kötelezi Megbízottat.

XV. egyéb reNdelkezéSek 

44. Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy a 
Mintákat tartalmazó tároló-berendezések 
szünetmentes áramforrással rendelkeznek, 
így esetleges áramszünet esetén is biztosítva 
vannak a fagyasztva tárolás megfelelő körül-
ményei.

45. A Megbízott szervezetében bekövetkező 
esetleges változás esetén a Megbízási Szer-
ződésben foglalt jogok és kötelezettségek a 
jogutódra szállnak át, változatlan feltételek-
kel. Jogutódlásnak tekintendő a feladatok el-
látásának más szervezetre való átszállása is. 
Amennyiben nincs jogutód, úgy Megbízott 
írásban köteles tájékoztatni Megbízót. Ebben 
az esetben Megbízó jogosult a Mintát és a hoz-
zá tartozó egészségügyi dokumentációt elvin-
ni vagy elvitetni. Megbízott kijelenti, amennyi-
ben a szervezetében bekövetkezett változás 
jogutódlás nélkül történik meg, akkor a Minta 
tárolását a szerződésben előírt ideig a válto-
zás ellenére szavatolja.

46. A Felek között létrejött ESZF kizárólag a Felek 
közös megegyezésével, írásban módosítható 
és a cégjegyzésre jogosult képviselők aláírásá-
val érvényes.

47. Amennyiben a Megbízott nem érvényesít bár-
mely, az ESZF, az ÁSZF vagy jogszabály alapján 
őt megillető igényt vagy jogot, ezen körülmény 
nem minősül jogról való lemondásnak és nem 
mentesíti a Megbízót az őt terhelő kötelezett-
ségek teljesítse alól.

48. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Ptk. 6:25. § 
(1) bekezdésében meghatározott eseteken kí-
vül az elévülést megszakítja a Megbízottnak a 
Megbízóhoz írt felszólítása is.

49. Amennyiben a Felek közötti megállapodás 
bármely rendelkezése érvénytelen, hatályta-
lan, végrehajthatatlan vagy azzá válik, akkor az 
adott rendelkezés a többitől függetlennek te-
kintendő, és nem érinti a megállapodás többi 
rendelkezésének érvényességét és végrehajt-
hatóságát.

50. Felek a köztük lévő megállapodásból eredő 
vagy azzal kapcsolatos esetleges vitáikat el-
sősorban egymás közötti egyezséggel kísérlik 
meg rendezni; amennyiben ez nem vezet ered-
ményre, a vitás kérdéseik rendezésére kikötik a 
Megbízott székhelye szerinti, hatáskörrel ren-
delkező bíróság kizárólagos illetékességét.
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51. A Felek közötti ESZF-re és az ÁSZF-re Magyar-
ország jogszabályai, elsősorban a Ptk. és az 
Eütv. rendelkezései az irányadók azzal, hogy a 
Felek közötti jogviszony a magyar joghatóság 
alá tartozik.

52. A jelen ÁSZF kizárólag az ESZF-ben foglaltakkal 
és az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

 a) Tájékoztató füzet
 b) Egészségügyi Dokumentáció
 c) Szállítási adatlap
53. Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy jogo-

sult egyoldalúan megváltoztatni a mindenkor 
hatályos általános szerződési feltételeket, de 
ez sosem lehet visszamenőleges hatályú, te-
hát Megbízóra az ESZF aláírásakor hatályban 
lévő ÁSZF vonatkozik, amennyiben ettől elté-
rően nem rendelkeznek a Felek közös meg-
egyezéssel.

54. Megbízott folyamatosan biztosítja az általá-
nos szerződési feltételek hatályos és korábbi 
verzióinak az elérhetőségét a www.krio.hu in-
ternet címen.

55. A Megbízási Szerződés hatályba lépésével a 
Felek között korábban létrejött, a jelen szer-
ződés tárgyára vonatkozó valamennyi szer-
ződés, megállapodás, nyilatkozat, ajánlat a 
hatályát veszti.

56. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült. 
57. A jelen ÁSZF 2015. 06. 30-i dátummal került 

lezárásra és ellenkező rendelkezésig marad 
hatályban.
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