
 
 

 

ONLINE LELETMEGTEKINTÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI 

 

A www. onlinefoglalas.medicinaegeszseg.hu weboldalba integrált időpont foglaló alkalmazás (a 

továbbiakban: ”Modul”) keretében elérhető online leletmegtekintő alkalmazás használatával Ön 

önként elfogadja a jelen Feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a jelen Felhasználási feltételekben 

rögzítettekkel, vagy nem járul hozzá személyes adatainak az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelő 

kezeléséhez, kérjük ne használja a Modult. 

 

A Medicina Egészségközpont - Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 1121 Budapest, Budakeszi út 36/C., cégjegyzékszám: 01-09-177713) mint 

Egészségközpont jelen Feltételek szerint az Online Időpont Foglaló Rendszert (továbbiakban: 

Modul) használó személyek (továbbiakban: Felhasználó) regisztrációt követően Online 

Leletmegtekintő Szolgáltatást vehet igénybe jelen feltételek elfogadásával. Az Online 

Leletmegtekintő Szolgáltatás keretében a felek  

 

1.) a jelen Felhasználási Feltételekben az Egészségközpont által nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus adatkezelés és adathozzáférés rendjét kívánják közös 

akarattal szabályozni. A jelen felhasználási feltételek így kiterjed a felek között korábban létrejött, 

jelenleg hatályban lévő, illetőleg a jövőben megkötésre kerülő egészségügyi megbízási 

szerződésekre is.  

 

2.) A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a személyes egészségügyi és ehhez kapcsolódó 

személyes adatainak (egészségügyi adatok) a jogosultja a Felhasználó. Az egészségügyi megbízási 

szerződések teljesítésével összefüggésben a Felhasználó egészségügyi adatait az Egészségközpont 

köteles kezelni. Az adatkezelési kötelezettsége körében az Egészségközpont köteles a Felhasználó 

számára az egészségügyi adatok Felhasználó által igényelt körét kiadni.  

 

3.) A felek megállapodnak abban, hogy az Egészségközpont az általa kezelt, a Felhasználóra 

vonatkozó egyes egészségügyi adatokat tartalmazó dokumentumokat elektronikus formában a 

Felhasználó számára online módon elérhetővé teszi. A jelen Felhasználási Feltételek tehát nem 

terjed ki az Egészségközpont által kezelt valamennyi adatra, az Egészségközpont a hatályos 

jogszabályok alapján egyedileg határoz az egyes dokumentumok és adatok elektronikus 

hozzáférhetőségéről. Az adatok kezelése során az Egészségközpont köteles gondoskodni arról, hogy 

a Felhasználó betegadatai harmadik, illetéktelen személyek számára ne legyenek megismerhetőek, 

hozzáférhetőek és felhasználhatóak. 

 

4.) A felek elfogadják, hogy az Egészségközpont a www. onlinefoglalas.medicinaegeszseg.hu 

website-on keresztül az Online Időpontfoglaló Rendszerben biztosítja a Felhasználó számára annak 

a lehetőségét, hogy a Felhasználó a saját betegadataiba betekintsen és az adatokat tartalmazó 

elektronikus dokumentumokról másolatot készítsen. Az adatokhoz való hozzáféréshez a 

Felhasználónak a jelen pont szerinti weboldalon regisztrálnia kell, majd belépéskor meg kell adnia 

Felhasználó által regisztrált felhasználó nevet (email címet) és titkos jelszót. A jelen pont szerinti 

jelszó felhasználásával a Felhasználó valamennyi a megbízott által kezelt személyes betegadatához 

időbeli korlátozás nélkül hozzáfér. A jelszó megváltoztatására bármikor lehetősége van a 

Felhasználó profilban vagy az elfelejtett jelszó funkció használatával. A jelszó illetéktelen 

használatért, illetve annak megadását követően a felületen végzett tevékenységekért az 

Egészségközpont, a felelősségét kizárja. 

 

5.) A Felhasználó a fentiek ismeretében kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 4.) pont szerinti kódot 

köteles titkosan kezelni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 4.) pont szerinti kódot 
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elveszti, vagy harmadik illetéktelen személlyel megismerteti, úgy illetéktelen személyek a 

személyes egészségügyi adatait korlátozás nélkül megismerhetik.  

 

6.) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 4.) pont szerinti kód elvesztése, illetőleg a Felhasználó 

által illetéktelenek számára történő kiadása folytán keletkező károkért az Egészségközpont 

semminemű felelősséget nem vállal. A kód elvesztésével, vagy harmadik illetéktelen személy 

számára történő átadásával, kiadásával összefüggésben keletkező vagyoni és nem vagyoni károkat a 

Felhasználónak kell viselnie. 

 

7.) A felek megállapodnak abban, hogy a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek szerinti 

szolgáltatásért az Egészségközpont számára külön díjat nem fizet. A jelen Felhasználási Feltételek 

szerinti szolgáltatás ellenértékét a felek között létrejött, illetőleg a jövőben létrejövő egészségügyi 

megbízási szerződésekben megállapított szolgáltatási díj tartalmazza.  

 

8.) A felek megállapodnak abban, hogy a jelen Felhasználási Feltételek indokolás nélküli 

felmondására mindkét szerződő fél jogosult. A jelen pont szerinti rendes felmondást az 

Egészségközpontnak elektronikus úton írásban kell közölnie a Felhasználóval. A Felhasználó a  

jelen pont szerinti rendes felmondást profiljának törlésével teheti meg, mely felhasználó fiókjának 

azonnali megszűntetésével jár, amely azonban az orvosi dokumentáció papír alapú 

megsemmisítését nem eredményezi, azok a jogszabályban meghatározott határidőig, az 

Egészségközpontnál továbbra is elérhetőek. 

 

9.) A felek tudomásul veszik, hogy az internet forgalom bármely okból bekövetkező általános, vagy 

részleges szünetelése esetén a jelen Felhasználási Feltételekkel az Egészségközpont által nyújtott 

szolgáltatás nem vehető igénybe. A felek rögzítik azt is, hogy a 4.) pont szerinti web oldal 

karbantartása esetén a jelen Felhasználási Feltételek szerinti szolgáltatás a karbantartás időtartamára 

szünetel. A Felhasználó az Egészségközpont jelen pont szerinti tájékoztatását kifejezetten 

tudomásul veszi és elfogadja.     

 

10.) A jelen Felhasználási Feltételek ténye nem vonja el a Felhasználó jogát attól, hogy a hatályos 

jogszabályok alapján az Egészségközponttól az egészségügyi adatainak más formában történő 

kiadását igényelje. 

 

11.) Az Egészségközpont nyomatékosan felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a jelen 

Felhasználási Feltételek tárgyát képező egészségügyi adatok – így különösen labor és szövettani 

leletek – értelmezése és értékelése szakorvosi kompetenciába tartozik. A Felhasználó az 

Egészségközpont jelen pont szerinti tájékoztatását tudomásul veszi és elfogadja. A Felhasználó így 

kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pont szerinti dokumentumokat önállóan nem értelmezi és 

értékeli, a dokumentumok értékelése során a megbízott közreműködését, illetőleg szakorvosi 

közreműködést vesz igénybe, különös tekintettel az esetleges vagy szükségszerű további ellátás és 

kezelés érdekében.  

  

12.) A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a felek e Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. tv. ( Ptk ), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv.( Etv.), 

illetőleg az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. XLVII. tv. rendelkezéseit tekintik irányadónak.  

 

A jelen Felhasználási Feltételeket a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

elfogadják.  

 

 

Medicina Egészségközpont 

Telki Kórház Kft. 

 


