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 „Jelen szerződés tárgyát a Vállalkozó 
által elvégzendő fogtechnikai munkák 

és szolgáltatások, és az ahhoz 
kapcsolódó ellenszolgáltatások 
általános feltételei képezik...” 

Vállalkozói 
SZERZŐDÉS 
Egressy Dental fogtechnika 

Cím: H-1149 Budapest, Egressy út 23-25.
         
 
Tel: 06-1-273-01-04 
Tel/Fax: 06-1-273-01-04 
Web: www.dentallab.hu 
Mail: labor@egressydental.hu  
Mail: egressy24@gmail.com 
 
Ügyvezető: 
Nyéki András: +36 (70) 310-7902 
Laborvezető: 
Szekeres László: +36 (70) 384-1748 

mailto:egressy24@gmail.com
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VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 
(fogászatoknak) 

     
 
amely létrejött egyrészről,  
 

Cég neve:…………………………………….. 
Székhelye:…………………………………………. 
Képviseli:……………………………………………. 

mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő) 
másrészről az  

Egressy Dental Kft. 
1149. Egressy út. 23-25. 

Képviseli: Nyéki András ügyvezető 
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

 
között határozatlan időtartamra a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. A szerződés tárgya 
 
Jelen szerződés tárgyát a Vállalkozó által elvégzendő fogtechnikai munkák és szolgáltatások, és az 
ahhoz kapcsolódó ellenszolgáltatások általános feltételei képezik. A Megrendelő tudomásul veszi, 
hogy Vállalkozó esetenként alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, 
mintha az alvállalkozóira bízott feladatokat saját maga látta volna el. Vállalkozó a konkrét 
fogtechnikai munkálatokat a megrendelési űrlap alapján végzi, ennek kitöltésével és átadásával a 
megrendelő elfogadja a vállalkozási szerződés feltételeit, amely a www.dentallab.hu weblapon 
aktualizálva megtekinthető.  
 

2. A Vállalkozó kötelezettségei 
 

2.1. A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező fogtechnikai munkálatokat – jelen szerződés 5. 
pontjában foglaltakra tekintettel - határidőre és kifogástalan minőségben elvégezni, és a munkával 
érintett dolgot, létrehozott eredményt saját költségen a Megrendelő által megadott helyszínre 
leszállítani. 
 
2.2. A Vállalkozó a Megrendelő utasításainak és érdekeinek megfelelően köteles teljesíteni, attól csak 
akkor térhet el, ha Megrendelőt előzetesen értesítette. 

 
2.3. A Vállalkozó köteles a munkákra (a 6. pont szerint) garanciát vállalni, minőségi kifogás esetén a 7. 
pont szabályai szerint eljárni. 

 
2.4. A Vállalkozó köteles az új fogtechnikai árlistáját 20 nappal az életbelépés előtt a Megrendelőnek 
eljuttatni.  

 
2.5. A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatos információkat 
bizalmasan kezelni. 
 

3. Megrendelő kötelezettségei 
 

3.1. A Megrendelő köteles a megrendelés tárgyát képező munkákat a Vállalkozó  telephelyére 
elszállíttatni, azonban költségtérítés terhe mellett a munkaszállítással a vállalkozót is megbízhatja. A  
Megrendelő a munkák átadásához (előzetes megbeszélés alapján) a bejáratánál levő munkatároló 
eszközt is biztonsággal használhatja. A  telepen Non-Stop biztonsági szolgálat működik. 
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3.2. A Megrendelő tudomásul veszi az egyes szolgáltatások jelen szerződés 4. pontjában 
rögzített általános határidejét. Az általános vállalási határidőktől rövidebb határidők igénylése esetén 
a Vállalkozó sürgősségi díjat számolhat fel az 5.4. pont alapján. 

 
3.3. Megrendelő köteles a munkák, szolgáltatások igazolt befejezése, illetve elvégzése után, de 
legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig jelen szerződés 5.pontjában rögzítettek szerint 
díjazást fizetni a kiállított számla vagy összesítés alapján készpénzben, vagy a cég UniCredit Bank 
Hungary Zrt. -nél vezetett 1091 8001 0000 0005 5502 0003 forintos vagy HU16 1091 8001 0000 0005 
5502 0034 eurós számláira átutalással. Átutalással történő fizetés esetén a teljesítés a jóváírás napján 
történik. 
 
3.5. A Megrendelő köteles a szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatos információkat 
bizalmasan kezelni. 
 
3.6. Megrendelő köteles minőségi kifogás esetén a 7. pont szabályai szerint eljárni  

 
4. Határidők 
 

Határidők  
 

4.1. Fémkerámia munkák (vázpróba)    3 munkanap 
4.2. Cirkon munkák (vázpróba)     1 munkanap 
4.3. Kerámia leplezések      2 munkanap    
4.4. Gradia inlay-k,       3 munkanap 
4.5. Gradia koronák, hidak     3 munkanap 
4.6. Fogsorok (fogpróba)     2 munkanap 
4.7. Fogsorok (készrevitel)      2 munkanap 
4.8. Harapások, egyéni kanalak     1 munkanap 
4.9. Fogsor alábélelések, javítások    1 munkanap 
4.10. Ideiglenes hidak      1 munkanap 
4.11. Mintára öntött fémlemezek    3 munkanap 
4.12. Implantátumra készített munkák    +1 munkanap 
4.13. Egyéb, itt nem rögzített munkáknál megállapodás szerint. 
 

5. Vállalási ár 
 

5.1. Az Egressy Dental Kft. aktuális árlistája. 
5.2. Az árlistában nem szereplő szolgáltatásnál, az előre elkészített árajánlat alapján. 
5.3. Nemesfém ötvözetek használatánál napi ár alapján. 
5.4. Sürgősségi felár napi 20%. 

 
6. Jótállás 
 

6.1. A Vállalkozó az általa készített fogművekre, rendeltetésszerű használat esetén 2 év jótállást 
vállal. 
 
6.2. Fogsor alábélelésre és törésjavításra 1 hónap. 
 
6.3. Ideiglenesen rögzített fogpótlásokra garanciát nem vállalunk. 
 
6.4. A végtermék szájban történő rögzítésével a megrendelő a teljesítést az akkori minőségben (pl.: 
szín, forma) elfogadta, ezzel a jótállási idő kezdetét veszi.  
 
6.5. A Vállalkozó a fogművek megkezdett használata után, esztétikai (szín, forma) kifogást nem fogad 
el. 
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6.6. A jótállási feltételeken belül kijavításra, vagy kicserélésre van joga a megrendelőnek. Pénz 
visszafizetésre, azaz elállásra nincs lehetőség.  
 
6.7. Vállalkozó csak a termékre vállal jótállást, a páciens egyéb költségeit nem áll módjában 
megtéríteni. 
 
      7.   A minőségi kifogás intézése (megrendelő/vállalkozó kötelezettségei, felelősség, kárviselés 
szabályai, kármegosztás) 
 
7.1. A Megrendelő és a Vállalkozó kötelezettségei a termék rendeltetésszerű használata során 
jelentkező minőségi kifogás intézésekor: 
 
A megrendelő a fogyasztó minőségi kifogásakor köteles a fogyasztó által közölt tényeket 
változatlanul jegyzőkönyvben rögzíteni. A jegyzőkönyv felvételére, a 49/2003 (VII. 30.) GKM. 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 tervezés 
- lenyomatból eredő hiba 
- harapásvételi hiba  
- fog előkészítésből adódó hiba  
- ideiglenes pótlás készítésének elmaradásából adódó problémák 
- 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 Vita 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. 

- a terméknek a szakma szabályaival ellentétes általa elvégzett bármely változtatásából eredő 
hibáért 
 
 
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  
- A Megrendelő által vett harapástól való eltérésből  
- A termék készítésekor felhasznált anyagok hibái miatt  
- Megrendelt Vita fogszíntől, illetve személyes fogszín nézésnél a megállapítás ellenére eltérő 

fogszínű munkánál, a munka rögzítéséig 
 
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. kármegosztása vonatkozó 
szabályai az irányadóak. 
 
7.3 A minőségi kifogás intézése során a felek között keletkező vita esetén polgári bíróság előtt van 
lehetőség az igény bejelentésére.  
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             8.    Telephelyek, elérhetőségek: 
         
 

MEGRENDELŐ    VÁLLALKOZÓ 
 
Cím:…………………………………………..........  Cím: H-1149 Budapest, Egressy út 23-25. 
        
 
Kapcsolattartó:…………………………….......  Ügyvezető: Nyéki András/+36 (70) 310-7902 

Laborvezető: Szekeres László/+36 (70) 384-1748 
Telefon: …………………………….................  Telefon: 06-1-273-01-04 
Telefon/ fax: ………………………………........  Telefon/ fax: 06-1-273-01-04 
e-mail: ……………………………….................  e-mail: labor@egressydental.hu  
e-mail: ……………………………….................  e-mail: egressy24@gmail.com 
web: ..................................................  web: www.dentallab.hu 

 
Budapest, 2013……………………................ 
 
 
 
 
 

Megrendelő 
 

Képv.:………………………………. 

 Vállalkozó 
 

Képv.: Nyéki András 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:labor@egressydental.hu
mailto:egressy24@gmail.com
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1 sz. melléklet 
 

JEGYZŐKÖNYV 
EGRESSY DENTAL Fogtechnikai labor részére 

a fogyasztó kifogásáról a 49/2003. (VII.30.) GKM 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 dolog 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 
dolog 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 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet, de amennyiben a Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőségtől a szakvélemény megrendelésre kerül, úgy a felek beazonosíthatósága miatt szükségesek az aláírások. 
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2 sz. melléklet 
 

MUNKALAP 
*EGRESSY DENTAL Fogtechnika 

 

 (letölthető verzió) 
LINK:  http://www.dentallab.hu/?munkalap.html 
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3 sz. melléklet 

 
MUNKATÁRSAINK , ELÉRHETŐSÉGEK 

*EGRESSY DENTAL Fogtechnika 
 

 

Nyéki András  - Szakmai igazgató 
Fogtechnikus mester 
a.nyeki@egressydental.hu 
+36 (70) 3107-902 
+36 (1) 273-0104 
 (15-ös mellék) 
 

 
Szekeres László - Laborvezető 
Fogtechnikus mester 
labor@egressydental.hu 
egressy24@gmail.com 
+36 (70) 3841-748 
+36 (30) 2470-664 
+36 (1) 273-0104 
 (14-es mellék) 
  

Tasnádi Judit - Iroda vezető, adminiszráció 
info@egressydental.hu 
+36 (70) 6303-024 
+36 (1) 273-0104 (15-ös mellék) 

 

Erdős Bálint - Ügyvezető igazgató 
Vállalkozás szervező közgazdász, Fogtechnikus 
b.erdoes@egressydental.hu 
+36 (30) 2261-122 
+36 (1) 273-0104 
 (15-ös mellék) 

 
 
Áreld Attila - Cad/Cam technika 
Fogtechnikus 
labor@egressydental.hu 
hdcicalendar@gmail.com 
+36 (20) 2118-047 
+36 (1) 273-0104 
 (14-es mellék) 

 
Kovács Olivér – Munkaszállítás 

(H-P: 8-18.00h) 
+36-70-3944 -930 
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FELHASZNÁLT ANYAGOK, TECHNOLÓGIÁK 
*EGRESSY DENTAL Fogtechnika 

 
 
 
A modern fogtechnikában három dolog szükséges 
a sikeres munkához.  
 
Professzionális szakképzettség, a technikai 
szempontok alapos ismerete és hatékony segéd és 
alapanyagok. Ennek a három feltételnek kell 
egyidejűen teljesülnie, a minőségi fogművek 
elkészülésekor. 
Mi az anyagok kiválasztásakor -a mintakészítéstől a 
legkorszerübb Cad-Cam technikáig-, mindig egy 
rendszerben gondolkodunk, ahol az alkotóelemek 
és anyagok szoros eggyütműködése révén 
biztosítják a sikert.  
 
 
 
 
Mintakészítés: 
*Hagyományos stiftes (Profident Classic) 
*Modellsystem (Profident 2010) 
 
A modellrendszer kiválsztásánál, ha az orvos 
máskép nem rendelkezik, a munka tipusa vagy  
sürgőssége alapján választunk. 
 
Gipszek: 
(Siladent Dr. Böhme & Schöps GmbH) 
 
*Articulationsgips: I.oszt. Artikuláció 
*Marmodent: III.oszt. antagonista, fogsor készítés 
*Excalibur: IV. oszt.  antagonista és szekciós minta  
*Cam-Stone N : IV. oszt. CAD/CAM munkákhoz  
*Marmorock E: V. oszt.  szekciós  
 
Artikulátorok: 
*Artex BN, CT (AmmanGirbach) 
*Balance (Hager&Werken) 
*Rational (De Tray) 
*Version 1 (Yamahachi) 
 
Cirkónium hidak, koronák: 
*ZENO Zr Bridge 14mm-25mm: (Wieland Dental) 
*ZENO Crown+ 10mm, 12mm: (Wieland Dental) 
 
További info: www.cirkon.hu 
      
 
 
 
 
 

 
Mert  csak a gondosan kifejlesztett, egymásra 
épülő, professzionális rendszerek biztosítjhatják 
hosszútávon a munka teljes sikerét. 
 
Az általunk kiválasztott nagymúltú vállalatok, 
mindazon fontos anyagokat biztosítani tudják, 
amelyek a precíz és pontos fogpótlások 
előállításához szükségesek. 
 

 
 
 
 
 
 
Nikkelmentes Co/Cr ötvözetek: 
*Auriloy N.P. Supreme (Aurium USA)  
(Hidakhoz) 
Co 61%; Cr 27%; Mo 5%; W 5%; Si 1%; Mn,Fe,C <1% 

*Auriloy N.P. Patrial (Aurium USA)  
(Fémlemezekhez) 
Co 64%; Cr 28%; Mo 6%; Más ötvözetek 2% 

 
Nemesfémek: 
*Bio Porta G (EN ISO 9693/Wieland)  
(Bio kerámiázható ötvözet) 
*Bioportadur (EN ISO 1562/Wieland)  
(Bio magasaranytartalmú ötvözet) 
 
Beágyazók: 
*Jet 2000: Gyors lemezbeágyazó 
(Siladent Dr. Böhme & Schöps GmbH) 
*Premium: Híd és kombinált munkákhoz  
(Siladent Dr. Böhme & Schöps GmbH) 
 
Leplező kerámiák: 
*Kiss leplezőkerámia: fémvázakhoz  (Degudent) 
*IPS e.max Ceram leplezőkerámia: cirkónium és 
prés vázakhoz  (Ivoclar Vivadent)      
 
Inlayk, inlay hidak: 
*IPS e.max Press (Ivoclar Vivadent)  
*Gradia (GC) 
*Bioportadur (EN ISO 1562/Wieland) Bio 
magasaranytartalmú ötvözet 
 
 
 

 
  


