Egységes szerkezetbe foglalt szövetségi jog

Jogszabály a házi gondozás szakmai és gyakorlati szabályairól, 2016. február 19-ei változat
Teljes cím
A szövetségi tudományügyi, kutatási és gazdasági miniszter rendelete a házi gondozás szakmai és
gyakorlati szabályairól
Eredeti változat: BGBl. II 278/2007. sz.

Módosítás
BGBl. II 396/2015. sz.

Preambulum/hatálybalépési záradék
Az 1994. évi törvény (BGBl. 194. sz.) – utoljára módosította a BGBl. I 161/2006. sz. szövetségi törvény
– 69. § (2) bekezdése alapján – a szövetségi munkaügyi, szociális és fogyasztóvédelmi miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:

Szöveg
Gyakorlati szabályok
1. § (1) A házi gondozást végző személy köteles tevékenysége gyakorlása során szem előtt tartani a
gondozandó személy érdekeit, és nem használhatja szakmai tevékenységét visszaélésszerűen személyes
előnyök szerzésére, például kéretlen közvetítéssel vagy kéretlen ügyletek megkötésével. Különösen tilos a
házi gondozást végző személy számára megfelelő ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatások elfogadása.
(2) Az (1) bekezdésben említett házi gondozást végző személynek a takarékosság, gazdaságosság és
hasznosság alapelvei szerint kell elvégeznie a bevásárlást a gondozandó személy számára.
(3) Magánszemélyek abból a célból történő felkeresése, hogy a házi gondozást végző személy a házi
gondozás szolgáltatásaira vonatkozó megrendeléseket gyűjtsön, kizárólag a gondozás végzésére feljogosított
személyhez intézett kifejezett felszólítás esetén megengedett. Ilyen szolgáltatásokra irányuló megrendelések
elfogadása kizárólag a vállalkozás telephelyén vagy az előző mondat szerint megengedettnek minősülő
felkeresés alkalmával megengedett.
(4) A teljesített szolgáltatásokról kielégítő és rendszeres nyilvántartást kell vezetni, amelyet mindkét
szerződő félnek, valamint a gondozott személyt ápoló egészségügyi szakembernek be kell mutatni.
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében említett házi gondozást végző személynek a házi gondozás szolgáltatásairól
írásos gondozási szerződést kell kötni, valamint a szerződés megkötése előtt kérésre írásban tájékoztatnia kell
az érdekelteket minden lényeges szempontról, különösen a szolgáltatások megengedett tartalmáról és a
díjakról. A házi gondozást végző személy köteles a reklámjaiban olyan elérhetőséget megadni, amelyen
keresztül ezek az információk elérhetők.
(2) Az (1) bekezdésben említett gondozási szerződésről másolatot kell átadni a szerződő fél számára,
valamint legalább az alábbi tartalommal kell rendelkeznie:
1. a szerződő felek neve (cégneve) és címe,
2. a vállalkozási szerződés kezdő időpontja és időtartama,
3. a szolgáltatások tartalma,
4. a cselekvési irányelvek meghatározása az 1994. évi törvény 160. § (2) bekezdés 1. pontjának hatályos változatának
értelmében,
5. egy megállapodás, hogy akadályoztatás esetén helyettesítésről gondoskodnak-e, valamint lehetőség
szerint a helyettesítő személy(ek) neve és elérhetősége,
6. a vállalkozási díjak esedékessége és mértéke, aminek kapcsán fel kell hívni a figyelmet arra,
hogy a házi gondozást végző személy valamennyi adót és illetéket maga vall és fizet be
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7. A szerződéses jogviszony megszüntetésére vonatkozó rendelkezések, melynek során rendelkezni
kell arról az esetről, ha a
házi gondozási szerződés a házi gondozásra szoruló személy halála miatt szűnik meg,
és a házi gondozást végző személy köteles az előre kifizetett díjazás arányos részének visszatérítésére,
valamint arról, hogy a szerződést bármely szerződő fél kéthetes felmondási határidővel
a naptári hónap végére felmondhatja.
(3) Az egyes szerződéses tartalmakat egyszerű és érthető módon, azonban átfogóan és pontosan kell
körülírni.
Szakmai szabályok
3. § Az 1. § (1) bekezdésében említett házi gondozást végző személy köteles foglalkozását
lelkiismeretesen, a rendes házi gondozó gondosságával gyakorolni. A házi gondozást végző személy köteles
tartózkodni a szakma gyakorlásába ütköző magatartástól.
4. § A szakma gyakorlásába ütközőnek minősül a magatartás a megbízókkal vagy gondozandó
személlyel kötött üzleti kapcsolatban, ha árt a hivatás jó hírnevének vagy érdekeinek, és sérti a
gondozandó
személy
személyiségi
jogait,
beleértve
a
gazdasági érdekeket. Többek között a szakma gyakorlásába ütköző magatartásnak minősül, ha a házi
gondozó
1. nem valós szolgáltatásokat nyújt;
2. olyan szolgáltatásokat teljesít, amelyek elvégzésével nem bízták meg;
3. olyan fizetséget fogad el, amelyre nem jogosult;
4. a rábízott tárgyakat önkényesen megtartja;
5. alkalmatlan személyek számára ajánlólevelet fogalmaz meg gondozói munkára.
6. § (1) E rendelet 2007. október 15-én lép hatályba.
(2) A BGBl. II 396/2015. sz. rendelet 1. § (1) bekezdése a szövetségi tudo mányügyi, kutatási és
gazdasági miniszter házi gondozás szervezésének szakmai szabályairól szóló rendeletének
hatálybalépésével – BGBl. II 396/2015. sz. (megj.: helyesen: BGBl. II 397/2015. sz.) – lép hatályba;
egyúttal az 5. § hatályát veszti.
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