ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A. Bevezető rendelkezések
Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a
CENTROSANUM Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által az
egészségügyi szolgáltatásai igénybevételére vonatkozóan tett és a páciensek által elfogadott
ajánlatokra, az általa a páciensek részére teljesített egészségügyi szolgáltatásokra, valamint a
Szolgáltató és a páciens között a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele
céljából létrejött valamennyi jogviszonyra, illetve ezen jogviszonyok alanyaira.
A Szolgáltató által nyújtott és a páciensek által kiválasztott egészségügyi szolgáltatás(ok),
valamint az ehhez szükséges anyagok/eszközök megrendelésének és igénybe vételének a
feltételeit a jelen ÁSZF rendelkezései szabályozzák.
A jelen ÁSZF rendelkezéseinek a Megrendelő általi megismerését és magára nézve
kötelezőnek történő elfogadását követően valamennyi további, a Megrendelő által a
Szolgáltatótól megrendelt újabb egészségügyi szolgáltatásra már a jelen ÁSZF – annak
Szolgáltató általi esetleges módosítása esetén pedig a mindenkori ÁSZF - rendelkezései az
irányadóak. Jelen ÁSZF a felek jogviszonyára annak a páciens részéről történő kifejezett
elfogadása esetén irányadó.
A jelen ÁSZF, illetve annak minden módosítása, kiegészítése a Szolgáltató által nyújtott
szolgáltatási helyen (rendelő) megismerhető, és arról másolat kérhető.
A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai,
hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan
orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is
kiterjed. A Szolgáltató felelősségbiztosításának (Vállalkozás biztósítás) az adatai:
- Biztosító: Zrt.Allianz Hungaria
- Kötvényszám: AHB871444498
B. Fogalmak:
1. Szolgáltató: CENTROSANUM Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-300352,
székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 9. VII. em. 1., adószáma: 25990245-2-41,
tevékenységi engedélyének száma: BP-02/NEO/08824-9/2017
2. Szolgáltatás helye: a Szolgáltató által működtetett magánrendelő (címe:1024 Budapest
Széll Kálmán tér 5 2/1).
3. Páciens: az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy.
4. Ambuláns lap: az a dokumentum, melyet az egészségügyi ellátó személyzet a vizsgálat és
a kezelés folyamán készít, és amelyeknek az aláírásával a páciens mind a megrendelést, mind
pedig a Szolgáltató teljesítését igazolja.
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C. Az egészségügyi szolgáltatás
1. A szolgáltatás
Szolgáltató - díjazás ellenében - az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Megrendelő részére:
a) egészségügyi panasz felmerülése esetén Megrendelő előzetesen egyeztetett
időpontban, nyitvatartási időben igénybe veheti a szolgáltató által nyújtott kezeléseket,
szűrővizsgálatait, tanácsadási szolgáltatásait,
b) Megrendelő orvosi javaslattal, előzetesen egyeztetett időpontban veheti igénybe a
laborvizsgálatokat,
c) a Páciens orvosi javaslattal, előzetesen egyeztetett időpontban, veheti igénybe az
oltásokat,
d) a szakorvos által terápiaként megállapított gyógyszerek felírása a jelen ÁSZF-ben
foglaltak szerint,
A Megrendelő által megrendelt, és a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatások
pontos körét a Megrendelő megrendelése határozza meg.
A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az egyes igénybe vehető egészségügyi
szolgáltatások díját a Szolgáltató mindenkori díjtáblázata határozza meg, amely a rendelőben
megtekinthető.
A Szolgáltató a szolgáltatásait a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások
betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező munkavállalói és
közreműködői (alvállalkozói) igénybevételével nyújtja a Szolgáltató székhelyén azzal, hogy
szolgáltatása biztosítása során külső intézmények szolgáltatásait is igénybe veheti.
Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez –
különösen az orvosi ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez,
a Megrendelő által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató
közreműködőket (alvállalkozókat) is igénybe vehet, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy
felel, mintha a közreműködőire (alvállalkozóira) bízott tevékenységet saját maga látta volna
el. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók által készített vizsgálatok
során keletkezett leletek - ’pdf’ formátumban, e-mail-en titkosítás nélkül – kerülnek
továbbításra Szolgáltató részére.
2. Az ellátás
Általános információk:
- Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 9.00-18.00 ( bejelentkezés alapján)
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- Elérhetőségek:
telefon: 305822260
e-mail: rendelo@centrosanum.hu
honlap: www.centrosanum.hu
1.
Időpont egyeztetés: nyitvatartási időben lehetséges személyesen, telefonon vagy írásban. Az
időpontfoglalás a Szolgáltató szóbeli, vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé.
2.
A Megrendelőnek bejelentkezéskor meg kell adnia nevét, címét, születési dátumát, e-mail
címét és telefonszámát, illetve röviden az időpont kérés okát.
Az első időpontfoglalás alkalmával a Szolgáltató tájékoztatást ad a Páciens részére az
időpontfoglalás következményeiről (a vizsgálati időpont lemondásának szabályairól). Ennek
értelmében, amennyiben a Páciens az előre foglalt időpontot az ellátás tervezett időpontját
legalább hat órával megelőzően nyitvatartási időben nem mondja le, és az előre foglalt
időpontban sem jelenik meg, a Szolgáltató 6.000,- Ft, azaz hatezer forint rendelkezésre állási
megbízási díjat jogosult igényelni és kiszámlázni Megrendelő részére, amely összeget a
Megrendelő köteles készpénzben vagy átutalással megfizetni a levelezési címére kiküldött
díjbekérő kézhezvételétől számított 8 napon belül.
3.
A Páciensnek a rendelőbe történő megérkezéskor a recepciós pultnál kell jelentkeznie. A
Megrendelő akkor írja alá az ÁSZF elfogadását, amikor első alkalommal személyesen
megjelenik a Szolgáltatónál. Új páciensként a rendelési időpont előtt negyed órával kell
érkezni a szükséges adminisztráció lebonyolítása érdekében. A Páciensnek minden egyes
megrendelés esetében magával kell hoznia személyi okmányait a személyazonosság
ellenőrzése céljából, illetőleg a korábbi orvosi kezelésekről és beavatkozásokról
rendelkezésére álló iratokat a kórelőzmény rögzítése céljából. A Páciensnek az egészségügyi
szolgáltatás megrendelése során nyilatkoznia kell személyi adatairól, illetőleg azok esetleges
változásáról, és az általa igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatás szempontjából
lényeges orvosi adatairól (kórelőzményéről). Bármelyik nyilatkozattételi kötelezettség
megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását visszautasítani és
megtagadni, és a Szolgáltatási szerződéstől elállni.
A Páciens saját nevében és érdekében jár el, a Szolgáltató nem fogadja el képviselő
eljárását/aláírását. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a
szerződést a törvényes képviselők, illetőleg a gondnok köteles aláírni, akik készfizető
kezesként felelnek a megrendelt szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítéséért.

4.
Az egészségügyi ellátás a rendelőben zajlik. A Páciens és esetleges kísérői kötelesek az
egészségügyi ellátások szolgáltatásának a rendjét betartani. Tilos az egészségügyi szolgáltatás
rendjét és a Szolgáltató működését megzavarni, vagy akadályozni!
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5.
A Szolgáltató a Páciens egészségi állapotáról kórtörténeti adatlapot vesz fel (Kórtörténet),
továbbá az általa végzett egészségügyi beavatkozásokról és ellátásokról betegkartont (Páciens
karton) vezet, amely dokumentumok a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata szerint
betegdokumentációként kezel.
3. Recept felírás
- Orvosi vizitek ében a receptfelírás ingyenes.
- A receptfelírási igényt az átvétel tervezett időpontját megelőzően egyezetni kell telefonon
vagy e-mail-en, ezt követően a felírt receptet rendelési időben a recepción lehet személyesen
átvenni. A receptfelírási szolgáltatás díja 2000 forint/alkalom. Amennyiben a Megrendelő
nem jelzi előre, hogy receptet szeretne felíratni, várakoznia kell, amíg az asszisztensek a
páciensek ellátása mellett időt tudnak szakítani a kért gyógyszer felírására. A receptfelírási
díjat tartalmazó számlák ellenértéke kizárólag a Szolgáltató pénztáránál készpénzzel vagy
bankkártyával egyenlíthető ki. A személyes átvétel külön orvosi vizsgálat nélkül csak abban
az esetben lehetséges, amennyiben az igényelt gyógyszert korábban a Szolgáltató valamely
orvosa írta fel a Megrendelőnek, a kórlapon rögzítette annak adagolását, a Megrendelő a
Szolgáltató szerint előírt orvosi vizsgálatokon megjelent, és az utolsó vizsgálat óta kevesebb,
mint 3 hónap telt el.
- A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely Megrendelő bármilyen
receptfelírási igényének a teljesítését fenti rendelkezésektől függetlenül külön orvosi
vizsgálattól, és azon való részvételtől tegye függővé, és annak teljesítéséig a receptfelírást
megtagadja.
D. A szolgáltatás díjazása
1.
Megrendelő az esetenként igénybevett szolgáltatásokért Szolgáltató részére díjat köteles
fizetni. Az egészségügyi szolgáltatások díjai a rendelőben nyomtatott formában, a hatályos
díjjegyzéknek a Szolgáltató recepcióján való kifüggesztésével ismerhetők meg személyesen.
Ezen kívül Szolgáltató telefonon, valamint e-mail útján biztosít tájékoztatást Megrendelő
részére.
2.
Az elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a közvetített szolgáltatások költségei a kezelések
befejezésekor adott megjelenéskor kerülnek rögzítésre, és számlázásra ideértve a közvetített
szolgáltatások díját is, amelyeket a Megrendelő külső szolgáltatótól vesz igénybe.
3.
A szolgáltatási díjat Szolgáltató számlája ellenében elsődlegesen magyar forintban, a
szolgáltatás igénybevételekor készpénzzel, vagy bankkártyával kell kiegyenlíteni a
Szolgáltató pénztáránál. Szolgáltató a számlát a szolgáltatás igénybevételét követően állítja ki.
4.
Megrendelő az egyes kezelés(ek) befejezésekor az ún. ambuláns lapon aláírásával igazolja a
Szolgáltató teljesítését. A Szolgáltató ennek alapján állítja ki szolgáltatásairól, illetőleg a
teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla
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aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételét is igazolja. Szolgáltató
jogosult a számlát és annak mellékleteit postai úton megküldeni a Megrendelő részére.
Amennyiben a Megrendelő a teljesítésigazolás kiadását megtagadja, a Szolgáltató jogosult az
általa nyújtott egészségügyi szolgáltatás díját peres úton követelni a Megrendelőtől.
5.
Minden olyan esetben, amikor a számla kiegyenlítése nem történik meg a szolgáltatás
időpontjában (átutalással történő fizetés, biztosító általi finanszírozás, stb.), a Megrendelő
köteles a fizetési kötelezettségének a számla szerinti fizetési határidőig eleget tenni, és a
számlában megjelölt összeget maradéktalanul kiegyenlíteni.
6.
A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét peres úton érvényesíteni a
Megrendelővel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a
követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos felmerülő
többletköltségek a Megrendelőt terhelik.
Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató – a sürgősségi ellátás kivételével - jogosult továbbá
megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását a Megrendelő részére,
függetlenül attól, hogy azok egy már megrendelt kezelési szolgáltatáscsomag részét képezike, vagy egymástól független szolgáltatások.
7.
A Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a
díjmódosítás tényét és a hatályos díjjegyzéket köteles közzétenni, valamint a rendelőben
nyomtatott formában a betegváróban kifüggeszteni. A Szolgáltató által módosított díjak nem
vonatkoznak a Páciens által már megrendelt egészségügyi szolgáltatásokra, kivéve azt az
esetet, amennyiben a Szolgáltató díjainak a megváltoztatására a Szolgáltató által igénybe vett,
általa közvetített szolgáltatások díjának a megváltozása miatt kerül sor. Ez utóbbi esetben a
Szolgáltató jogosult a díjváltozást a Megrendelővel szemben a már megrendelt szolgáltatások
vonatkozásában is érvényesíteni, köteles azonban a Megrendelő részére igénye esetén
igazolni, hogy a díjváltoztatásra a közvetített szolgáltatások díjának a megváltozás miatt kerül
sor.
A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatásokat ÁFA mentesen számlázza ki a Megrendelő
részére, és ÁFA mentes díjakat is tűntet fel a mindenkori díjtáblázatában (kivéve azokat a
szolgáltatásokat, amelyek ÁFA-kötelesek, és ahol maga a díjtáblázat is feltünteti az ÁFA
összegét). Amennyiben esetleges jogszabályváltozás folytán a díjtáblázatban feltüntetett
ÁFA-mentes szolgáltatások ÁFA-körbe kerülnének, a Szolgáltató jogosult a már megrendelt,
de még nem teljesített és ki nem számlázott szolgáltatások vonatkozásában a szolgáltatási díj
összegét az ÁFA összegével megemelni, és a Megrendelő is ezen ÁFA-összeggel megemelt
szolgáltatási díj fizetésére köteles.
8.
A szolgáltatási díj magában foglalja a Szolgáltató díját, és valamennyi költségét is, azaz a
Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezésein túlmenően további díjat vagy költségtérítést a
Megrendelőtől nem igényelhet.
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E. A betegek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos rendelkezések
1.
A Megrendelőnek joga van az ellátását végző orvos megválasztásához, amennyiben azt az
egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma, vagy az ellátás sürgőssége nem
zárja ki. Az orvosválasztás joga a Szolgáltató működési rendjének megfelelően gyakorolható.
2.
A Megrendelő bármely, a kezelőorvosa által megállapított diagnózissal, illetőleg javasolt
terápiával kapcsolatosan kezdeményezheti a Szolgáltató más orvosa által történő vizsgálatát,
ebben az esetben köteles azonban megtéríteni az általa igényelt újabb orvos által kifejtett
egészségügyi szolgáltatás díját is.
3.
A Megrendelő az Eütv. által biztosított kapcsolattartási jogát a Szolgáltatónál meglévő
feltételektől függően, betegtársai jogainak a tiszteletben tartásával, és a betegellátás
zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.
A Megrendelő megtilthatja, hogy a gyógykezelésének a tényét, vagy a gyógykezelésével
kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli
hozzátartozója, vagy a gondozásra köteles személy kérésére lehet eltekinteni.
A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette
tartózkodjon. Súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen,
illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetőek meg, illetve pszichés krízishelyzetben van.
A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy
törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.
A súlyos állapotú beteg által, a kiskorú vagy törvényes képviselője által megjelölt személy,
valamint a törvényes képviselők kötelesek a Szolgáltató működési rendjét betartani.
4.
A Megrendelő jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.
A Megrendelőt megillető tájékoztatáshoz való jog vonatkozásában az Eütv. rendelkezései az
irányadóak. A Szolgáltató rögzíti, hogy a tájékoztatást a Megrendelő részére saját választása
szerint akár szóban, akár írásban megadhatja.
A Megrendelő az egyes elvégzett vizsgálatokról készült és részére átadott egészségügyi
dokumentáció, vagy a számla átvételének az aláírásával elismeri, hogy az általa igényelt és
megfelelő, kielégítő tájékoztatást a Szolgáltatótól, illetőleg az annak képviseletében eljáró
személytől megkapta.
A cselekvőképes Megrendelő a tájékoztatásról lemondhat kivéve, ha betegsége természetét
ismerni kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse. Ha a beavatkozásra a
Megrendelő kezdeményezésére és nem terápiás célból kerül sor, a tájékoztatásról való
lemondás csak írásban érvényes.
5.
A Megrendelőt megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek ében a Megrendelő szabadon
döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, illetve
annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A
Megrendelő döntése nem érinti azonban a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató
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által már elvégzett, illetőleg elvégezni megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek
ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.
A Megrendelőnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt
vegyen. A Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele,
hogy ahhoz a Megrendelő megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. A Megrendelő ezen beleegyezését szóban, írásban
és ráutaló magatartással is megadhatja kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik. Az egyes
elvégzett vizsgálatokról készült és részére átadott egészségügyi dokumentáció, vagy a számla
átvételének az aláírásával, illetőleg a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásának az előzetes
orvosi vizsgálatot és tájékoztatást követő tényleges igénybevételével a Megrendelő jelen pont
szerinti beleegyezését megadottnak kell tekinteni.
A beavatkozás elvégzéséhez szükséges Megrendelői beleegyezés hiányában, vagy
megadásának a megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult az egészségügyi beavatkozás
elvégzését megtagadni és a szerződéstől elállni.
A Megrendelő a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja, az
alapos ok nélküli visszavonás esetén, azonban köteles az ennek következtében felmerült és
indokolt Szolgáltatói költségek megtérítésére.
6.
A cselekvőképes Megrendelőt megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak
elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. A Megrendelő minden olyan
ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó
károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban,
illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi
esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk
aláírásukkal hitelesítenek. Az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására és
annak részletszabályaira, illetőleg a cselekvőképes személy későbbi esetleges
cselekvőképtelensége esetére tett nyilatkozataira és azok tartalmára az Eütv. rendelkezései az
irányadóak.
7.
A Szolgáltató a Megrendelőről, személyi adatairól, az általa a Szolgáltató rendelkezésére
bocsátott kórelőzményi adatokról, a megrendelt szolgáltatásokról, az elvégzett
beavatkozásokról egészségügyi dokumentációt vezet.
A Megrendelő jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő
adatait, illetve joga van ahhoz, hogy azokról tájékoztatást kérjen. Az egészségügyi
dokumentációval a Szolgáltató, az abban szereplő adatokkal a Megrendelő rendelkezik. Az
esetleges másolat készítésének a költségeit a Megrendelő köteles viselni.
A Megrendelőnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről
kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes
megismeréséből. A Megrendelő ezen nyilatkozatáról köteles a Szolgáltatót a Szolgáltatási
szerződés megkötésekor írásban tájékoztatni, és azt részére írásban átadni. Az érintett személy
egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt törvény
elrendeli, vagy ezt mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé
teszi.
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8.
A Megrendelő az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az
erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, valamint jelen ÁSZF
rendelkezéseit.
A Megrendelő - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi - köteles a Szolgáltatóval,
és annak az ellátásában közreműködő dolgozóival együttműködni, így többek között:
➢ tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához,
beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről,
gyógykezeléséről,
gyógyszer-vagy
gyógyhatású
készítmény
szedéséről,
egészségkárosító kockázati tényezőiről,
➢ tájékoztatni őket - saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások életét
vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a
foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
➢ az Egészségügyért Felelős Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) rendeletében
foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző
betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
➢ tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett
jognyilatkozatáról,
➢ a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
➢ a rendelő működési rendjét betartani,
➢ a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díját megfizetni,
➢ jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
A Megrendelő a jelen pontban megjelölt kötelezettségeinek, illetőleg a jelen ÁSZF
rendelkezéseinek a megszegése esetén köteles a Szolgáltató valamennyi kárát, és a
Szolgáltató igényérvényesítési költségeit haladéktalanul megtéríteni. A Szolgáltató kizárja a
felelősségét minden olyan kár és következmény miatt, amely a Megrendelőt a jelen pontban
megjelölt kötelezettségeinek, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek a megszegése folytán éri.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő jelen pontban felsorolt
kötelezettségeinek a megszegése esetén azok teljesítéséig megtagadja a további
szolgáltatásnyújtást a Megrendelő részére.
9.
A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az általa – a Szolgáltató
javaslatára – igénybe vett gyógykezelések eredményességéért, alkalmazott gyógyszerek
hatásosságáért Szolgáltató eredmény felelősség nem terheli, vagyis a Szolgáltató nem tudja
garantálni, hogy az alkalmazott terápia, vagy gyógyszer mindenképpen eredményt hoz,
gyógyuláshoz, vagy a beteg állapotának javulásához vezet.
Amennyiben a Megrendelő a kezelés során kifejezetten, írásban akként nyilatkozik, hogy
Magyarországon nem törzskönyvezett, de az Európai Unió valamely tagállamában
törzskönyvezett, ismert és alkalmazott gyógyszert kíván igénybe venni a kezelés során, úgy
ezzel ezen gyógyszer alkalmazásához kifejezetten hozzájárul, vállalja az ezzel kapcsolatos
kockázatokat, és az ilyen gyógyszer igénybevételével kapcsolatban semmilyen igénnyel,
követeléssel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.
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A Megrendelő ezen túlmenően is jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten nyilatkozik, hogy az
igénybe vett kezelést – függetlenül attól, hogy annak alkalmazását a Szolgáltató javasolta-e –
saját döntése alapján, és saját felelősségére veszi igénybe, Szolgáltatót a kezelés
eredményességéért, hatásosságáért – az orvosi műhiba esetét kivéve – felelősség nem terheli.
F. Adatvédelem, tájékoztatás, titoktartás
1.
A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételével, és az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz,
hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített
személyes adatokat, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat
az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa,
határidő nélkül, azaz a megrendelt egészségügyi szolgáltatások teljesítését, és ebből
következően a Szolgáltatási szerződés megszűnését követően is. Hozzájárul ahhoz is, hogy
gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató beazonosíthatatlan módon - tudományos, kutatási célokra felhasználja.
A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételével, és az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz,
hogy a Szolgáltató által kezelt személyes és egészségügyi adatait a Szolgáltató által igénybe
vett alvállalkozók és közreműködők, illetőleg a Szolgáltató által igénybe vett közvetített
szolgáltatást nyújtók megismerjék, részükre a Szolgáltató azokat a megrendelt egészségügyi
szolgáltatások nyújtása céljából továbbítsa. A Szolgáltató a Megrendelő erre irányuló igénye
esetén köteles a Megrendelőt tájékoztatni arról, hogy személyes és egészségügyi adatait az
egészségügyi szolgáltatás nyújtása ében mely, a Szolgáltató szervezetén kívüli személynek és
szervezetnek továbbította.
2.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk
az orvosi ellátások, gyógykezelések megválasztásához és megfelelő és eredményes
elvégzéséhez szükségesek, kijelenti, hogy a szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelőek,
teljes körűek, és tudomásul veszi, hogy a kezelések időtartama alatt bekövetkezett
változásokról a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni köteles. A Szolgáltatót a Megrendelőt
ezen kötelezettség elmulasztása vagy megszegése miatt ért károkért semmilyen felelősség
nem terheli.
3.
A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait (lakcím, levelezési cím, telefon, email cím) a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató a kezelési
időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a kezeléssel összefüggő lényeges
körülményekről őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő
ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki, kizárólag törvényben meghatározott
esetben.
4.
A Páciens az irányadó jogszabályok szerint tehet panaszt és vehet igénybe jogorvoslatot a
Szolgáltató tevékenysége során őt ért sérelmek miatt.
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5.
A Szolgáltató és a Megrendelő tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató által nyújtott
szolgáltatások igénybevétele során egymás tudomására hozott személyes és egyéb adatokat,
tényeket és körülményeket (továbbiakban: Információ) bizalmasan kötelesek kezelni, és
kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek az Információk
megőrzése érdekében, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül kizárólag akkor
adják ki harmadik személy részére, ha erre jogszabály kötelez. A jelen pontban foglalt
titoktartási kötelezettség korlátlan ideig áll fenn.
6.
Megrendelő hozzájárul egészségügyi és kapcsolódó személyes adatainak Szolgáltató általi
kezeléséhez. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Páciens adatait a mindenkor
hatályos jogszabályok, valamint a Páciens nyilatkozatai alapján kezeli és megőrzi.
7.
A Szolgáltató és a Megrendelő felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a jelen
ÁSZF-ben foglalt adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.
G. Az egyedi szolgáltatási szerződés létrejötte, megszűnése
1.
Az egyedi Szolgáltatási szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a Páciens a
Szolgáltató recepcióján első alkalommal megjelenik a Szolgáltatónál, és az ÁSZF-et elfogadó
nyilatkozatot, és a kapcsolódó okiratokat aláírja.
Az időpontfoglalással a Szolgáltató csupán arra vállal kötelezettséget, hogy a megjelölt
időpontban egy általa kijelölt orvos a Megrendelő rendelkezésére fog állni, és a Megrendelőt
meg fogja vizsgálni abból a szempontból, hogy egészségi állapota alapján alkalmas-e az általa
igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. Az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételéhez megrendelés, és az ÁSZF elfogadása szükséges. A Páciens megrendelése, és
annak lehetséges formái vonatkozásában a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
Figyelemmel a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott orvosok által végzett tevékenységre, és
annak jellegére, a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben az általa
kijelölt orvos akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Megrendelő
rendelkezésére álljon és őt megvizsgálja. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy az általa
kijelölt orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Megrendelővel
haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Megrendelő által megadott elérhetőségek valamelyike
útján és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen - a kijelölt orvos
akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról
gondoskodni, illetőleg hogy ezen helyettesítő személyt a Megrendelő elfogadja-e.
Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét
a Megrendelő nem fogadja el, a felek új időpontot kötelesek egyeztetni. A Megrendelő a fenti
okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.
Figyelemmel arra, hogy a betegvizsgálat a Szolgáltató által üzemeltetett rendelőben
folyamatosan zajlik, az előre egyeztetett időponthoz képest előfordulhat csúszás a
betegvizsgálat megkezdésében. A Megrendelő az ilyen időben később kezdődő orvosi
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vizsgálat miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt. Amennyiben a Megrendelő az
orvosi vizsgálat céljára az előre egyeztetett időpontban megjelenik, de az esetleges várakozási
idő miatt a tényleges orvosi vizsgálatot megvárni nem tudja, és ezt a helyszínen jelzi a
Szolgáltató képviselőjének, abban az esetben a meghiúsult orvosi vizsgálat miatt a
rendelkezésre állási díjat megfizetni nem köteles.
Amennyiben a Megrendelő az előre egyeztetett időponthoz képest késve jelenik meg a
rendelőben, és a késedelem meghaladja a 30, a Szolgáltató az egyeztetett orvosi vizsgálat
elvégzésére nem köteles. Ebben az esetben a Megrendelő új időpontot köteles egyeztetni a
Szolgáltatóval, vagy – a Szolgáltató ez irányú kifejezett felajánlása esetén, az adott napon
tervezett orvosi vizsgálatok rendjének a függvényében – megvárhatja a rendelési idő végét,
amikor is a Szolgáltató sort tud keríteni az orvosi vizsgálatra. A Megrendelő egyik esetben
sem tarthat igényt semmilyen kártérítésre.
2.
Az egyedi Szolgáltatási szerződés – a felek eltérő rendelkezése hiányában – határozott, a
páciens megrendelésétől az általa megrendelt egészségügyi szolgáltatás Szolgáltató általi
nyújtásáig és teljesítéséig terjedő időre jön létre.
3.
A szerződés megszűnik:
- a felek közös megegyezésével,
- a Megrendelő halálával,
- a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- a Szolgáltató működési engedélyének a visszavonása esetén,
- rendes felmondással,
- azonnali hatályú felmondással.
A szerződés megszűnése esetén a megrendelt, illetőleg a már teljesített szolgáltatások
vonatkozásában a felek, illetőleg jogutódaik között megfelelő elszámolásnak van helye,
amelynek során a Megrendelő vagy jogutódja köteles a Szolgáltató, vagy jogutódja részére
megtéríteni a már teljesített egészségügyi szolgáltatások ellenértékét.
4.
A Megrendelő a Szolgáltatási szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles
azonban helytállni a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségekért (pl. a már a Szolgáltató
által megrendelt közvetített szolgáltatások ellenértékét köteles megtéríteni).
A Szolgáltatási szerződést a Szolgáltató is bármikor jogosult felmondani, a felmondási időnek
azonban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a Megrendelő a megrendelt szolgáltatás más
általi elvégzéséről gondoskodhasson.
Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatási szerződés vagy jelen ÁSZF valamely
rendelkezését megszegi, a Szolgáltató a Szolgáltatási szerződést jogosult azonnali hatállyal
felmondani. A Szolgáltatót a Szolgáltatási szerződés ezen okból történő felmondása esetén a
Megrendelő által megrendelt egészségügyi szolgáltatások megrendelés szerinti szolgáltatási
díja 50%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg, amelyet a Megrendelő a
Szolgáltató felmondásának a kézhezvételétől számított 8 napon belül, egy összegben,
átutalással köteles megfizetni.
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H. Vegyes rendelkezések
1.
A Szolgáltató nevében a Szolgáltatási szerződés aláírására a Szolgáltató nevében cégjegyzési
joggal felruházott személy, valamint az általa ebben a körben meghatalmazott alkalmazott
jogosult.
2.
Megrendelő a Szolgáltatási szerződés, illetőleg a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatására
vonatkozó megrendelés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a
szerződéskötést megelőzően megismerte, áttanulmányozta, rendelkezéseit megértette, és
azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
3.
Jelen ÁSZF, a Páciens Karton, a Kórtörténet, és a Szolgáltatási szerződés együttesen
tartalmazzák a Paciens és a Szolgáltató szerződéses megállapodásait.
4.
Az egyik Fél által a másik Félhez a jelen szerződés alapján intézett valamennyi írásbeli
küldeményt (“Küldemény”) akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha az személyesen a másik
Fél részére átadásra, továbbá ha postai úton vagy e-mail útján a másik Fél Szerződésben
rögzített címére igazolhatóan megküldésre került, és az kézbesítve lett. A Szolgáltatónak
címzett Küldeményt a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségekre kell megküldeni. A
Küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni: a) személyes kézbesítés esetén az átvételkor, b)
postai feladás esetén - amennyiben „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött”
értesítéssel a fél nem veszi át - a postai feladást követő 5. munkanapon, egyébként az átvétel
tényleges napján tértivevénnyel igazoltan, c) e-mail esetén azon a napon, melyen a címzett Fél
az átvételt visszaigazolta.
5.
A jelen 12 oldalból álló ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, és az
egyéb magyar jogszabályok, szakmai szabályok, protokollok, egyéb orvos szakmai előírások
rendelkezései irányadók.
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