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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  

Ivarsejtletétre 

 

SZERZŐDÉSSZÁM:  

 
A jelen megbízási szerződés létrejött egyrészről a KRIO Intézet Sejt-és Szövetbank Zártkörűen 

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

 

másrészről az alább megnevezett ügyfél mint megbízó – a továbbiakban: Megbízó vagy Letevő – 
között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint: 

 
Név:  

Születési név:  
Anyja neve:  

Születési idő:  

TAJ szám:  
Telefon:   

E-mail cím:  
Lakcím:  

 

Levelezési cím: 
Megbízó lakcímével azonos 

Egyéb:  
 

Számlázási cím: 

Megbízó lakcímével azonos  
Egyéb:  

 
 

1. Megbízó a jelen szerződés aláírásával megbízza a KRIO Intézetet, hogy a saját, személyesen 

átadott ivarsejtjeit későbbi saját felhasználás céljából tőle átvegye, majd azokat analizálja, feldolgozza, 
lefagyassza és fagyasztva tárolja – a továbbiakban összességében: ivarsejtletét vagy Egészségügyi 

Szolgáltatás. Megbízott a megbízást elvállalja és kijelenti, hogy a teljesítéshez szükséges hatósági 
engedélyekkel rendelkezik, szerződéses kötelezettségének képes eleget tenni. 

 

2. A jelen megbízási szerződés – aláírásának napjával – határozatlan időtartamra jön létre a Felek 
között, amely alapján a Megbízott az Egészségügyi Szolgáltatás szerződésszerű nyújtására, a Megbízó 

pedig a saját ivarsejtjeinek a későbbi saját felhasználása céljából történő átadására és díj fizetésére 

köteles. 
 

3. Megbízó kijelenti, hogy az ivarsejtletétről részletes tájékoztatást kapott a jelen szerződés 

aláírása előtt, az erről szóló, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, „Tájékoztató az 
ivarsejtletétről” című 1. számú mellékletet elolvasta, a benne foglaltakat megértette és a kérdéseire 

választ kapott. 
 

4. A KRIO Intézet kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység végzéséhez 

szükséges valamennyi személyi és tárgyi feltétel biztosított, továbbá hogy érvényes és hatályos 
működési engedéllyel rendelkezik sejt- és szövetbanki tevékenységekre, azon belül többek között 

hímivarsejtek fagyasztva tárolására. A KRIO Intézet kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségügyi 
Szolgáltatást a mindenkori hatályos jogszabályok és a belső szakmai eljárásrendek és iránymutatások 

alapján végzi. 
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5. A Megbízó által fizetendő díj mértékét, összetételét és a fizetési feltételeket a 2. számú 
melléklet, az aktuális árlistát a 3. számú melléklet tartalmazza, amelyek a jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. 
 

6. Megbízott a tevékenységét magas szakmai színvonalon köteles teljesíteni, kiemelt figyelmet 

fordítva az adat- és ügykezelés jogszerűségére és bizalmasságára. 

 

7. Megbízott felelősséggel tartozik az általa elvégzett minősítő vizsgálatokért, a minták szakszerű 

feldolgozásáért, fagyasztásáért és tárolásáért, ide nem értve a vis major és a Megbízott 

tevékenységétől független eseteket. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Megbízó által a 

Megbízottal szemben támasztott bármilyen igény (kártérítési, kártalanítása, vagyoni és nem vagyoni 

igény, stb.) mindösszesen a Megbízó által ténylegesen kifizetett Díj mértékéig terjed. 

 

8. Megbízott felelőssége az általa nyújtott Egészségügyi Szolgáltatásra vonatkozik, tehát semmilyen 

egyéb kapcsolódó tevékenységért nem tartozik helytállással, különös tekintettel a minta műtéti úton 

történő gyűjtésére, a mintának valamely tervezett terápiához való alkalmasságára, valamint a mintával 

történő reprodukciós eljárás sikerességére. 

 

9. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben az analízis elvégzése után, az 

eredmények közlését követően a Megbízó írásbeli nyilatkozatot ad arra vonatkozóan, hogy nem kéri a 

minta feldolgozását és mélyfagyasztását, illetve fagyasztva tárolását, akkor az elvégzett vizsgálatok 

díjának megfizetésén túl további fizetési kötelezettsége nincsen és a jelen szerződés a nyilatkozat 

Megbízott általi átvételével megszűnik. 

 

10. Megbízó tudomásul veszi, hogy a mélyfagyasztás során a hímivarsejtek egy része a 

legkörültekintőbb eljárás ellenére is károsodik, így optimális esetben sem érhető el 100%-os túlélés. A 

károsodás mértékét az alkalmazott fagyasztási módszeren, médiumon kívül egyéb tényezők (pl. egyéni 
paraméterek) is befolyásolják. 

 

11. A jelen megbízási szerződést Megbízónak jogában áll írásos, két tanú együttes jelenlétében tett 
nyilatkozat eredeti példányának benyújtásával, indokolás nélkül felmondani egyéves felmondási idővel 

és a szerződés megkötésének napjával azonos fordulónapi hatállyal. 
 

12. A megbízási szerződést Megbízott 90 (Kilencven) napos felmondási idővel indokolás nélkül 

felmondhatja, amely idő alatt Megbízó köteles megszervezni a Minta előírásszerű elszállíttatását. 

Amennyiben a felmondási idő utolsó napjáig Megbízó nem szállíttatja el a Mintát a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően, akkor azt a Felek ezt úgy tekintik, hogy a Megbízó lemondott a Mintáról 

és egyben felhatalmazta Megbízottat arra, hogy a Mintát vagy megsemmisítse vagy tudományos 

kutatás céljára felajánlhatja, felhasználhatja a mindenkori hatályos törvényi rendelkezéseknek 

megfelelően további külön értesítés nélkül.  

 

13. Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, illetve műtéti úton történő mintavétel során a 

műtétet követően mielőbb köteles a szakorvos által kiállított, a diagnózist tartalmazó lelet átadására 

Megbízott részére. Az ennek elmulasztásából eredő valamennyi következmény és kár Megbízót terheli. 

 

14. Amennyiben a mintát letevő személy kiskorú, akkor a nevében eljáró és a jelen szerződést 

aláíró törvényes képviselői/képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kiskorú 

Letevő törvényes képviselője, így a gyermek képviseletében köti meg a megbízási szerződést, vállalva 

az azzal kapcsolatban felmerülő ellenérték megfizetését. Mivel a kiskorú gyermek törvényes 
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képviseletében szülei járnak el, akik a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot a családjogi 

jogszabályok értelmében együttesen gyakorolják, ezért a szülők – eltérő külön írásbeli nyilatkozat 

hiányában – együttesen írják alá a jelen megbízási szerződést, amelyért egyetemleges felelősséggel 

tartoznak. 

 

15. Kiskorú Letevő esetében a törvényes képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 

törvényes képviseleti státuszában változás következik be, akkor azt haladéktalanul írásban jelzi a 

Megbízott részére, hitelt érdemlően, okirattal igazolva a változást, tekintettel arra, hogy a minta felett 

mindig az aktuálisan törvényes képviseleti jogosultsággal bíró szülő rendelkezik a gyermek 

nagykorúságáig. 

 

16. Amennyiben a mintát letevő személy kiskorú, akkor a hatályos jogszabályok értelmében a 

minta a Letevő gyermek tulajdonát képezi. A gyermek törvényes nagykorúságának eléréséig a 

törvényes képviselőket rendelkezési jog illeti meg a minta felhasználása tekintetében, amelyet a Ptk. 

szabályai szerint gyakorolnak. A Letevő gyermeket a nagykorúvá válásától teljeskörű rendelkezési jog 

illeti meg a mintára vonatkozóan, amely jog független a szerződő fél személyétől és akkor is megilleti, 

ha nem csatlakozik a szerződéshez, tehát a gyermek nagykorúvá válása nem érinti a szerződés 

érvényességét. 

 

17. Megbízó a változás bekövetkezésétől számított tizennégy napon belül köteles írásban 

bejelenteni Megbízottnak a lakcíme és/vagy az értesítési címe megváltozását a szerződésszerű 

teljesítés és együttműködés elengedhetetlen feltételeként. A bejelentés elmulasztásából vagy a 

késedelmes teljesítéséből eredő valamennyi következmény és kár a Megbízót terheli. 

 

18. Megbízó a megbízási szerződésben és a mellékletekben rögzített dokumentumokban kért 

adatokat köteles teljeskörűen és időben szolgáltatni Megbízott részére Megbízott szerződésszerű 

teljesítésének elengedhetetlen feltételeként. Megbízott fenntartja a jogot arra, hogy a mindenkori 

hatályos jogszabályoknak és a tárgybeli Egészségügyi Szolgáltatásra vonatkozó szakmai előírásoknak 

való megfelelés érdekében további adatokat is bekérjen Megbízótól. 

 

19. Amennyiben a Letevő mintája műtéti úton kerül levételre, akkor a minta levételét követően 

Megbízó haladéktalanul köteles kapcsolatba lépni a Megbízottal vagy a hivatalosan megbízott szállító 

céggel annak érdekében, hogy a minta az előírásoknak megfelelően eljusson a Megbízott részére. Az 

ennek elmulasztásából eredő valamennyi következmény és kár Megbízót terheli. Amennyiben Megbízó 

szállítja be a mintát a feldolgozást végző laboratóriumba, akkor azért teljes felelősséggel tartozik. 

 

20. Megbízó a jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza, hogy a mélyfagyasztott ivarsejtek 

felhasználási lehetőségeiről, a minta levételéről, esetleges szállításáról, feldolgozásáról, 

mélyfagyasztásáról és fagyasztva tárolásáról, valamint az ezekhez kapcsolódó költségekről részletes 

tájékoztatást kapott a szerződés aláírása előtt, azt megértette, továbbá, hogy az ismertetett 

„Tájékoztató az ivarsejtletétről”-ben foglalt eljárással egyetért, az erre vonatkozó szolgáltatást a 

mellékletben megjelölt áron és feltételekkel igénybe kívánja venni Megbízottól. Megbízó a jelen 

megbízási szerződés aláírásával/elfogadásával megerősítette azon szándékát, hogy önkéntesen és 

minden befolyástól mentesen, kifejezetten kéri az ivarsejtjeinek letétét. 
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21. Megbízó tudomásul veszi, hogy az adatlapokon és vizsgálati leleteken szereplő adatokat és 

információkat a Megbízott nem tudja ellenőrizni, ezért azok helyességéért, valódiságáért és 

pontosságáért a Megbízó felel. 

 

22. Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a letétbe helyezett 

ivarsejtek a Letevő írásbeli rendelkezése alapján, a reprodukciós eljárást végző egészségügyi 

szolgáltató részére szolgáltathatók ki. A reprodukciós eljárást végző egészségügyi szolgáltatónál fel 

nem használt ivarsejtek visszaszállításáról Megbízónak szintén írásban kell rendelkeznie.  

 

23. Megbízó vállalja, hogy Budapest területén a felhasználás előtt 2 munkanappal hamarabb, 

vidéken történő felhasználás esetén pedig 10 munkanappal hamarabb értesíti megbízottat, a 

reprodukciós eljárás időpontjáról és helyéről. Amennyiben megbízó az értesítést elmulasztja, 

megbízott a szállítás pontos végrehajtására felelősséget nem vállal, és a szállításért Megbízott jogosult 

felárat felszámolni. Megbízó amennyiben másként nem rendelkezik, akkor a reprodukciós eljárást 

végző egészségügyi szolgáltató szakemberei által meghatározott hordozó kerül kiszállításra. 

 

24. A Letevő írásbeli kérelmére az ivarsejteket a tárolási idő lejárta előtt meg kell semmisíteni. 

Amennyiben a letétben lévő minta teljes egészében felhasználásra kerül a reprodukciós eljárásban, 

akkor a Felek közötti szerződés a mintának a reprodukciós intézet részére történő kiszolgáltatásával a 

kiadás napján megszűnik. Ebben az esetben Megbízó az éves tárolási díj arányos részét fizeti csak, a 

már kifizetett többletet Megbízott arányosan visszafizeti, a megszűnés napjától számított 14 napon 

belül. 

 

25. A minta saját célú felhasználása esetén a Magyarországon belüli kiszállítását Megbízott a 

Megbízó nevében, felelősségére és költségére – a szállításkor érvényben lévő árjegyzék szerinti 

szállítási díjon – megszervezi, míg az ettől eltérő helyszínre történő kiszállítást Megbízó köteles 

megszervezni.  

 

26. A minta feletti rendelkezési joga alapján Megbízó a jelen szerződés 4. számú mellékletét képező 

„Rendelkezési nyilatkozatban” gyakorolja a letétbe helyezett ivarsejtekkel kapcsolatos rendelkezési 

jogát.  

 

27. Abban az esetben, ha Megbízó a minta más sejtbankban történő tárolása mellett dönt és ezért 

felmondja a megbízási szerződést, akkor Megbízó köteles fedezni minden, a minta átszállításával 

kapcsolatos költséget, továbbá Megbízott jogosult lesz felszámítani a Megbízónak 100.000,- 

(Egyszázezer) forintot átalány-költségtérítés jogcímén, a minta másik banknak történő kiadásával, 

biztosításával és a megfelelő adminisztratív eljárásokkal kapcsolatos költségek fedezetére, kivéve, ha a 

minta átszállítását a mintát átvevő bank szervezi meg. A jelen pontban feltüntetett átalány-

költségtérítési összeget Megbízó a minta kiadását megelőzően köteles befizetni. Az előzőekben 

meghatározott összeg kifizetése nem mentesíti Megbízót a KRIO Intézettel történő elszámolási 

kötelezettsége alól, azaz a KRIO Intézet részére fizetendő fennálló díjak, valamint a tényleges tárolási 

idővel arányos tárolási díj kiegyenlítésével kapcsolatban. 

 

28. A minta feldolgozása, fagyasztása és tárolása Magyarországon történik, engedéllyel rendelkező 

laboratóriumban. Amennyiben az aktuálisan kínált valamely szerződéscsomag ettől eltérő helyszínt is 

biztosít, akkor Megbízónak lehetősége van annak választására is.  
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29. Megbízó jogosult megismerni a megbízási szerződés teljesítése során elkészült egészségügyi 

dokumentációban szereplő adatokat, illetve joga van ahhoz, hogy azokról tájékoztatást kérjen. Az 

egészségügyi dokumentációval Megbízott, az abban szereplő adatokkal Megbízó rendelkezik.  

 

30. Megbízó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott az általa nyújtott Egészségügyi 

Szolgáltatás során tudomására jutott, a megbízással kapcsolatos műveletekben érintett személyek 

egészségügyi és személyes adatait kezelje, feldolgozza vagy harmadik személlyel kezeltesse, illetve 

feldolgoztassa, beleértve az adatok elektronikus formában az interneten keresztüli – beleértve az 

anyacég székhelyére – történő továbbítást is, kiemelt gondossággal betartva az egészségügyi 

adatkezelésre vonatkozó hatályos törvényi rendelkezéseket. 

 

31. Megbízó polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a  Megbízási Szerződés 

során felvett személyes és egészségügyi adatok rögzítéséhez, nyilvántartásához és kezeléséhez, 

valamint a jogszabály szerinti célok teljesítése érdekében történő felhasználásához és továbbításához 

hozzájárul. 

 

32. Megbízó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Megbízott elektronikus levelezés vagy 

azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz, SMS/MMS útján tájékoztatást, felhívást vagy 

hírlevelet (a továbbiakban együtt: hírlevél) küldjön tájékoztatás, információátadás vagy 

programszervezés céljából. A hírlevél küldésének leállítását Megbízó  bármikor, korlátozás nélkül és 

ingyenesen kérheti Megbízottól. Egyebekben a Megbízott mindenkori Adatkezelési Szabályzata 

irányadó. 

 

33. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy sem a megbízási szerződés időtartama alatt, sem 

annak bármely okból történő megszűnése esetén harmadik Féllel nem közli, nem hozza 

nyilvánosságra, nem reprodukálja, nem sokszorosítja, nem értékesíti és a szerződésen kívüli célra 

semmilyen módon fel nem használja, illetve más számára nem teszi hozzáférhetővé a szerződés 

teljesítése során tudomására jutott szóbeli vagy írásbeli, műszaki, jogi, üzleti információkat, tényeket, 

adatokat, dokumentumokat, egyéb információkat, kivéve, ha a közléshez vagy felhasználáshoz 

Megbízó előzetesen írásban hozzájárult. E titoktartási kötelezettség időkorlátozás nélkül kötelezi 

Megbízottat. 

 

34. Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy a mintákat tartalmazó tároló-berendezések szünetmentes 

áramforrással rendelkeznek, így esetleges áramszünet esetén is biztosítva vannak a fagyasztva tárolás 

megfelelő körülményei. 

 

35. A Megbízott szervezetében bekövetkező esetleges változás esetén a Megbízási Szerződésben 

foglalt jogok és kötelezettségek a jogutódra szállnak át, változatlan feltételekkel. Jogutódlásnak 

tekintendő a feladatok ellátásának más szervezetre való átszállása is. Amennyiben nincs jogutód, úgy 

Megbízott írásban köteles tájékoztatni Megbízót. Ebben az esetben Megbízó jogosult a mintát és a 

hozzá tartozó egészségügyi dokumentációt elvinni vagy elvitetni. Esetleges szerződés-átruházás 

esetén – amelyhez Megbízó ezennel hozzájárul – a belépő felet megilletik mindazon jogok, és terhelik 

mindazon kötelezettségek, amelyek a Megbízottat a Megbízóval szemben a szerződés alapján 

megillették és terhelték. 

 

36. A jelen szerződés a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható és a cégjegyzésre 

jogosult képviselők aláírásával érvényes. 
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37. A Megbízó bármilyen, a megbízási szerződésben említett írásos nyilatkozatai kizárólag akkor 

minősülnek érvényesen megtett nyilatkozatnak, ha azok személyesen, a KRIO Intézet székhelyén az 

átvételt írásban igazoltan átadja vagy ajánlott levél formájában kerülnek elküldésre a KRIO Intézet 

székhelyének címére a megbízási szerződésben meghatározott határidőn belül, eredeti aláírással 

ellátva. 

 

38. Mindkét szerződő Fél köteles tájékoztatni a másik Felet székhelyének vagy lakcímének, valamint 

levelezési címének módosításáról a változás bekövetkezésétől számított tizennégy napon belül. Az 

ilyen tájékoztatás hiányában, a Fél által a másik Fél utolsó címére megküldött értesítések vagy 

nyilatkozatok megfelelően kézbesítettnek minősülnek.  

 

39. Megbízott fenntartja a jogát a laboratórium vagy a bank helyének megváltoztatására.  

 

40. Abban az esetben, ha a Megbízó nem teljesíti a címváltozásra vonatkozó tájékoztatási 

kötelezettségét, aminek következtében a Megbízott problémába ütközik a számlák kézbesítésével vagy 

a Megbízóval történő kapcsolattartással, és ennek eredményeként Megbízó nem teljesíti bármely díjjal 

kapcsolatos fizetési vagy egyéb nyilatkozattételi kötelezettségét a mindenkori postai kézbesítési 

szabályoknak megfelelően értelmezett sikertelen kézbesítés beálltától számított 90 (Kilencven) napon 

belül, akkor a Felek ezt úgy tekintik, hogy a Megbízó lemondott a mintáról és egyben felhatalmazta 

Megbízottat arra, hogy a mintát megsemmisítse vagy tudományos kutatás céljára felajánlhatja, 

felhasználhatja a mindenkori hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően további külön értesítés 

nélkül. 

 

41. Amennyiben a Megbízott nem érvényesít bármely, a jelen szerződés vagy jogszabály alapján őt 

megillető igényt vagy jogot, ezen körülmény nem minősül jogról való lemondásnak és nem mentesíti a 

Megbízót az őt terhelő kötelezettségek teljesítse alól. 

 

42. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Ptk. 6:25. § (1) bekezdésében meghatározott eseteken kívül 

az elévülést megszakítja a Megbízottnak a Megbízóhoz írt felszólítása is. 

 

43. Amennyiben a Felek közötti megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, 

végrehajthatatlan vagy azzá válik, akkor az adott rendelkezés a többitől függetlennek tekintendő, és 

nem érinti a megállapodás többi rendelkezésének érvényességét és végrehajthatóságát. 

 

44. Felek a köztük lévő megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos esetleges vitáikat elsősorban 

egymás közötti egyezséggel kísérlik meg rendezni; amennyiben ez nem vezet eredményre, a vitás 

kérdéseik rendezésére kikötik a Megbízott székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság 

kizárólagos illetékességét. 

 

45. Megbízó a jelen megbízási szerződéssel kapcsolatos panaszának a bejelentésére, illetve 

kivizsgálására a Megbízott mindenkori aktuális Betegjogi Tájékoztatójában foglaltak szerint van 

lehetőség, amelyhez Megbízó bármikor, szabadon hozzáférhet. 

 

46. A jelen megbízási szerződésre Magyarország jogszabályai, elsősorban a Ptk. és az Eütv. 

rendelkezései az irányadók azzal, hogy a Felek közötti jogviszony a magyar joghatóság alá tartozik. 

 

47. A jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 
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a) Tájékoztató az ivarsejtletétről 

b) Díjfizetési feltételek 

c) Aktuális árjegyzék 

d) Rendelkezési nyilatkozat 

 

48. A Megbízási Szerződés hatályba lépésével a Felek között korábban létrejött, a jelen szerződés 

tárgyára vonatkozó valamennyi szerződés, megállapodás, nyilatkozat, ajánlat a hatályát veszti. 

 

49. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést aláíró személyek a jogszabályok által meghatározott 

cégjegyzési, aláírási joggal rendelkeznek és a jelen szerződés aláírását és teljesítését semmilyen 
jogszabályi, szerződésen alapuló vagy más, a Felek bármelyikére kötelező érvényű előírás nem 

korlátozza, zárja ki vagy érvényteleníti. 

 

50. A jelen megbízási szerződés magyar nyelven készült.  

 

51. A jelen szerződés – amelynek elválaszthatatlan részét képezi az 1-4. számú melléklet – két 

egyező példányban készült, amelyet a Felek igazolt képviselői – elolvasás, közös értelmezés és 

megértés után – mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot, jóváhagyólag aláírásukkal látják el.  

 

 
Budapest, 2017. __. __. 

 
 

 

 
____________________________  __________________________ 

Név:      KRIO Intézet Zrt. 
Megbízó     Megbízott 
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1. számú melléklet 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ IVARSEJTLETÉTRŐL 

 

1. Mit takar az ivarsejtletét elnevezés? 
 

Az egészségügyről szóló törvény hatályos szabályozása szerint sejtbanki tevékenységen belül 

ivarsejtbanki tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi 

szolgáltató ivarsejtet - szakorvosi javaslat alapján, illetve egyéb indokolt kérelemre - átvehet 

cselekvőképes személytől későbbi, a letevő saját felhasználása céljából (a továbbiakban: ivarsejtletét). 

Ivarsejtletétként kizárólag a letevő saját és személyesen átadott ivarsejtjei vehetők át. A letétbe 

helyezett ivarsejtek a letevő írásbeli rendelkezése alapján, a reprodukciós eljárást végző egészségügyi 

szolgáltató részére szolgáltathatók ki. A letevő írásbeli kérelmére az ivarsejteket a tárolási idő lejárta 

előtt meg kell semmisíteni. 

 

2. Hogyan történik az ivarsejt minta vétele? 

 

A minta vételére a letevő férfi egészségi állapotának függvényében vagy (i) a KRIO Intézet mintaadó 

helyiségében kerül sor, maszturbáció útján vagy (ii) amennyiben erre nincs lehetőség, akkor műtéti 

úton történik a minta nyerése, többnyire herebiopszia vételével, külső kórházban.  

 

(i) Mintavétel mintaadó helyiségben 

A férfiak 3-5 napos önmegtartóztatás után maszturbáció útján nyerik ondó mintájukat egy 

steril mintavételi edénybe. A mintaadás előtt fontos a kezek és a nemiszervek 

megtisztítása, amelyről részletes tájékoztató a mintaadó helyiségben található. A 

mintaadás előtt ajánlott a 3-5 napos önmegtartóztatás betartása, mert az ennél rövidebb 

idő a spermiumok számára, míg a hosszabb idő a spermiumok mozgására van negatív 

hatással. 

(ii) Mintavétel műtéti úton 

Amennyiben a sperma vagy a hereszövet vételére műtéti úton kerül sor, akkor annak 

elvégzése a Megbízó és a műtétet elvégző Kórház közötti egészségügyi szolgáltatás 

keretében kerül sor, amelyet andrológus/urulógus szakorvos végez műtéti körülmények 

között. A műtét során nyert mintát a Kórház az általa biztosított tárolóegységbe helyezi, 

majd az lezárva a Megbízó rendelkezése alá kerül. A lezárt tárolóegységet a Megbízó és a 

KRIO Intézet között létrejött, ivarsejtletétre vonatkozó megbízási szerződés alapján a 

Kórház a KRIO Intézet részére adja ki, aki azt szakszerű szállítás mellett a saját 

laboratóriumába szállíttatja és elvégzi a minta analízisét. 

3. Hogyan történik a minta minősítő vizsgálata (spermaanalízis)? 

 

Klasszikus spermaanalízis során, - a minta elfolyósodását követően - meghatározzuk az ejakulátum 

térfogatát, pH-ját, viszkozitását, a spermiumok számát, mozgékonyságát, életképességét, alakját és az 

egyéb sejtek jelenlétét. A spermiumok számának és mozgási tulajdonságának (motilitás) 

meghatározása számlálókamra (Makler-kamra) mellett mikroszkóphoz kötött számítógépes technikával 

(CASA) is meghatározásra kerül. A morfológiai tulajdonságok vizsgálatához mikroszkópos módszert 

alkalmazunk. 
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Biopszia minta esetén a szöveti rész feltárását és homogenizálását a minta mikroszkópos vizsgálata 

követi. A minősítő vizsgálata során meghatározzuk a spermiumok (előalakok) számát és a patológiás 

alakok százalékos arányát. 

4. Miként értékelhető a minősítő vizsgálat eredménye? 
 

A spermaanalízis eredményét a KRIO Intézet írásban közli a Megbízóval, aki szükség esetén konzultál 

andrológus szakorvossal. Amennyiben külön írásbeli kérelem nem érkezik a Megbízótól, akkor az ún. 

„Eredményközlő” azonnali ismertetése és átadása után a Megbízott feldolgozza a mintát, majd 

mélyfagyasztásra kerül sor és megkezdődik a fagyasztva tárolás. Megbízó tudomásul veszi a Megbízott 

azon tájékoztatását, hogy a sperma vagy a herebiopszia analízise után a fagyasztásnak legkésőbb  

1,5 órán belül meg kell történnie, így amennyiben az „Eredményközlő” átadása után szakorvossal 

történő konzultációra nincs lehetőség, akkor a mintát a Megbízott mindenképpen feldolgozza és 

lefagyasztja. 

 

5. Hogyan történik a minták mélyfagyasztása és tárolása? 
 

A spermiumok cseppfolyós nitrogénben (-196 oC -on) elvileg korlátlan ideig eltarthatók, ehhez 

azonban előzőleg a mintát megfelelő módszerrel le kell hűteni a tárolás hőmérsékletére. A fagyasztás, 

illetve felengedés során a képződő jégkristályok károsíthatják a spermiumokat, ezért ennek 

elkerülésére krioprotektív oldatot alkalmazunk, mely a víztartalmuk jelentős részét eltávolítja. 

Még a leggondosabb fagyasztási módszer esetén is a spermiumok egy része elpusztul a fagyasztás és 

felengedés során, illetve egyéni adottságok is befolyásolják a mélyfagyasztás eredményességét. 

6. Milyen leletek bemutatása szükséges az ivarsejt minta tárolásához? 
 

A tárolás feltétele, hogy szerződéskötéskor Megbízó egy évnél nem régebbi negatív anti-HIV 1, 2 

illetve Hepatitis B (HbsAg/anti-HBc) és Hepatitis C (anti-HCV-Ab) leletei bemutatásra kerüljenek, 

melyekről másolat készül. Sürgős esetben (pl. tumoros betegeknél) megtörténhet a minta 

fagyasztása, de a leletek beérkezéséig a minta ún. karantén tárolóba kerül. A leleteket 6 hónapon 

belül pótolni szükséges. A minta esetleges kiadásakor a leletek hiányának ténye az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvön rögzítésre kerül. 

 

7. Hova fordulhat a kérdéseivel? 
 

Amennyiben Megbízónak bármilyen kérdése lenne az ivarsejtletéttel, az arra vonatkozó megbízási 
szerződéssel vagy általában a részére nyújtott egészségügyi szolgáltatással kapcsolatosan, akkor azt 

levélben vagy személyesen a KRIO Intézet székhelyén (1026 Budapest, Kelemen László utca 12.), 

telefonon a +36/1/4167453 számon vagy a labor@krio.hu e-mail címen teheti fel. Egyéb tájékoztatás 
a www.spermabank.krio.hu weboldalon érhető el, illetve a székhelyen rendelkezésre áll a 

betegjogi tájékoztató és az egészségügyi adatkezelési szabályzat. 
 

Budapest, 2017. __. __. 
 

 

 
____________________________  __________________________ 

Név:      KRIO Intézet Zrt. 
Megbízó     Megbízott 
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2. számú melléklet 

DÍJFIZETÉSI FELTÉTELEK 

Az ivarsejtletét mint egészségügyi szolgáltatás nyújtására létrejött megbízási szerződés keretében a 

KRIO Intézet és a Megbízó az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 
1 A Megbízó által fizetendő díj – a továbbiakban együtt: Díj – az alábbi elemekből tevődik össze:  

a) Indulódíj: magában foglalja az adminisztrációt, a spermaanalízist/herebiopszia analízist és 
az esetleges kiegészítő vizsgálatokat. 

b) Alapdíj: magában foglalja az analizálás után a feldolgozást, a mélyfagyasztást. 

c) Éves tárolási díj: magában foglalja az egy éves tárolási díjat. Egy év alatt értendő a 
szerződéskötés napjától számított 12 (Tizenkettő) hónap. Az ún. „éves fordulónap” tehát 

minden évben a szerződéskötés napjával egyezik meg. 
d) Szállítási díj: magában foglalja a minta szállításának költségét Magyarországon belül. 

2 A Díj mértékét a mindenkori aktuális árjegyzék tartalmazza. A jelen szerződés aláírásakor 

hatályos árjegyzék a jelen szerződés 3. számú mellékletében került meghatározásra. A Díj a 
mindenkori hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adót tartalmazza. 

3 Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az Indulódíjat, az Alapdíjat és az első éves tárolási 
díjat legkésőbb a jelen szerződés aláírásának napjától számított 2 (Kettő) munkanapon belül 

megfizeti Megbízott részére készpénzben vagy átutalással. Az első évet követően az éves 
tárolási díj mindig az adott év ún. „éves fordulónapját” követő 14 (Tizennégy) napon belül 

esedékes, amelyet tehát Megbízó előre köteles megfizetni Megbízott részére. A szállítási díj a 

szállítás megkezdése előtt esedékes.  
4 A megbízási szerződésből adódó mindennemű befizetés készpénzben vagy bankszámlára 

történő átutalással történik. A megbízási szerződéshez rendelt egyéni számlaszámot a Megbízó 
szöveges üzenet SMS vagy e-mail formájában kapja meg, a Megbízó által megadott 

telefonszámra vagy e-mail címre. A Megbízó egyéni számlaszáma írásban is megerősítésre 

kerül az első kiállított számlával együtt. Megbízott díjfizetési kötelezettsége a megbízási 
szerződésben meghatározott fizetési határidőkben esedékes, függetlenül a PROFORMA 

számla/számla kiállításától. A Megbízót terhelő fizetési határidőket tehát a megbízási 
szerződés tartalmazza, a díjfizetési kötelezettség legkésőbb ezen időpontokig esedékes. 

5 A Díj megfizetésének valamennyi banki költsége Megbízót terheli. A megbízási szerződés 
Megbízó általi aláírását/elfogadását követően a Megbízott számlát (elektronikus számlát) vagy 

PROFORMA számlát állít ki, amelyet elektronikusan/postán megküld a Megbízó részére, aki az 

abban foglalt fizetési kötelezettséget határidőre köteles teljesíteni. A Díj/díjrészlet akkor 
tekintendő teljesítettnek, ha az maradéktalanul jóváírásra került a Megbízott bankszámláján. 

PROFORMA számla esetében Megbízott a számlát a Díj/díjrészlet jóváírását követően küldi 
meg a Megbízó részére elektronikusan/postán. 

6 Amennyiben Megbízó a fizetési határidőt túllépve, késedelmesen teljesít, akkor Megbízott 

késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 6:148.§-ban meghatározott feltételek szerint. 
Késedelem esetén Megbízott fizetési felszólítást küldhet Megbízó részére. 

7 Megbízó tudomásul veszi, hogy 90 (Kilencven) napot meghaladó fizetési késedelem esetén 
Megbízott felmondhatja a megbízási szerződést, amellyel egyidőben a minta feletti 

rendelkezési jog Megbízottra száll, feltéve, hogy Megbízott a szerződésszerű teljesítésre 

legalább 15 (Tizenöt) napos fizetési határidő tűzésével írásban felszólította Megbízót. 
 

Budapest, 2017. __. __. 
 

____________________________  __________________________ 
Név:      KRIO Intézet Zrt. 

Megbízó     Megbízott 
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3. számú melléklet 
 

AKTUÁLIS ÁRJEGYZÉK1 

Indulódíj  Bruttó ár/forint 

 

Ár/€ 

Megbízó 

megrendeli2 

Minta minősítő vizsgálata (spermaanalízis/biopszia analízis) 16 000 Ft  … €  

HBA teszt 25 000 Ft  … €  

    

Alapdíj    

Sperma fagyasztás orvosi indikáció alapján 70 000 Ft  … €  

Sperma fagyasztás tumoros betegség esetén 40 000 Ft  … €  

Sperma fagyasztás heretumor esetén 30 000 Ft … €  

Biopszia fagyasztása 70 000 Ft  … €  

Sperma fagyasztás szociális javallat esetén 100 000 Ft  … €  

    

Tárolási díj  

Éves tárolási díj 21 000 Ft … €  

 

   

Szállítási díj / egy út  

Budapesten belül 9 000 Ft … €  

 

Fizetési összesítő  bruttó ___.000,- Ft 

 
 
Budapest, 2017. __. __. 
 

 
 

 
____________________________  __________________________ 

Név:      KRIO Intézet Zrt. 

Megbízó     Megbízott 
 

 

  

                                                           
1 Érvényes: 2017.04.24-től visszavonásig 
2 A Megbízó X-szel jelöli az általa megrendelt szolgáltatást 
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4. számú melléklet 
 
 

RENDELKEZÉSI NYILATKOZAT 

A 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet értelmében a Letevő a 7. számú melléklet szerinti "Rendelkezési 

nyilatkozat ivarsejt felhasználásáról" elnevezésű nyomtatványon gyakorolja a letétbe helyezett 
ivarsejtekkel kapcsolatos rendelkezési jogát: 

 

Rendelkezési nyilatkozat ivarsejt felhasználásáról1 
 

Szerződésszám: KVST-__ 
 

Alulírott   ____________________________  közlöm, hogy  a KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött szerződés alapján az ivarsejtjeimet 

 

I. későbbi saját felhasználás céljából letétbe helyezem.  
 

Tudomásul veszem, hogy a letétbe helyezett ivarsejtjeim felett a rendelkezés jogát én gyakorolom. 
Tudomásul veszem, hogy külön rendelkezésem nélkül [II. pont] az ivarsejtek fagyasztva 

tárolhatóságának határidejét követően letétbe helyezett ivarsejtjeimet megsemmisítik. 

 
 

II. későbbi saját felhasználás céljából letétbe helyezett ivarsejtjeimet – amennyiben a 
tárolási idő alatt azokat fel nem használom – a tárolási idő leteltét követően orvostudományi 

kutatás céljára felajánlom: __  
 

Tudomásul veszem, hogy az ivarsejtek fagyasztva tárolhatóságának határidejéig a letétbe helyezett 

ivarsejtjeim felett a rendelkezés jogát én gyakorolom. A határidő lejártát követően az ivarsejtjeimet - 
megfelelő rendelkezésem esetén, amennyiben a felajánlott ivarsejtjeimet a KRIO Intézet, illetőleg 

kutatóhely elfogadja - orvostudományi kutatás céljára felhasználják. Tudomásul veszem, hogy a 
felajánlott ivarsejtek feletti rendelkezés jogát a fagyasztva tárolhatóságának határidejének leteltével 

elveszítem, illetve azt, hogy amennyiben a kutatási célra történő felajánlás nem kerül elfogadásra, az 

ivarsejtjeimet megsemmisítik. 
 

Kelt: _____________, 20__. __. __. 
 

 
___________________________ 

a nyilatkozatot tevő aláírása 

 
 

1/ A 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet a 7. számú melléklete szerint 

 

 
Budapest, 2017. __. __. 

 
 

 
____________________________  __________________________ 

Név:      KRIO Intézet Zrt. 

Megbízó     Megbízott 


