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Általános Szerződési Feltételek 

 

Verzió: 6.0 

 

Hatályos:  

2020. december 6. -tól visszavonásig 

 

 

1. Általános adatok, elérhetőségek 

Szolgáltató:  Privát Doktor Egészségügyi Szolgáltató és Adatfeldolgozó 

Zrt.  

Székhely: 1095 Budapest, Mester u 5 

Cégjegyzékszám:   01-10-045987 

Adószám:    14294112-2-43 

Képviselő:    Papp Tibor 

E-mail:     info@privatdoktor.hu 

Weboldal:    www.privatdoktor.hu 

Telefonszám:    +36 20 344 3733 

2. Fogalmak 

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek. 

Szolgáltató: A fent nevezett cég, mely jelen ÁSZF keretein belül a Szolgáltatásokat nyújtja 

Szolgáltatások: Jelen ÁSZF 7. pontjában meghatározott, a Szolgáltató által nyújtott 

tevékenységek 

Honlap: Szolgáltató által üzemeltett weboldal, amelyen keresztül a Szolgáltatással 

kapcsolatban tájékozódni lehet 

Applikáció: a Szolgáltató által biztosított mobilalkalmazás, amely telepítése előfeltétele egyes 

Szolgáltatások igénybevételének. A letöltött mobil applikációt kizárólag egy Felhasználó 

használhatja. 

Operátor: Az Adminisztratív Támogatást nyújtó, a mérési adatokat ellenőrzését végző, az 

adatok minőségbiztosításáért felelős személy 

Szakértő: A Szolgáltatás nyújtásához megfelelő egészségügyi / orvosi / szakorvosi képesítéssel 

rendelkező személy, aki a Tanácsadás Szolgáltatás keretein belül nyújtott konzultációt vezeti, 

szakértői elemzést készíti 

Érdeklődő: A Honlapot tanulmányozó személy 
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Felhasználó: Az a természetes személy, aki a Szolgáltató által üzemeltett Applikációban vagy 

a Honlapon saját nevében regisztrál, illetve valamely Szolgáltatást igénybe veszi 

Személyre szabott digitális egészségügyi adattár: Az Adattár Szolgáltatás alapját képező 

megoldás, amely keretében a Felhasználó saját (vagy hozzátartozói) részére biztosíthatja az 

egészségügyi adatainak (ide értve a Szolgáltató által Honlapján mindenkor közzétett műszeres 

mérések által generált eredményeket is) megfelelő tárolását. 

Mérőeszköz: A Szolgáltató Honlapján megjelölt eszközök, melyekről származó adatot az 

Applikáció segítségével a Személyre szabott digitális egészségügyi adattár automatikusan 

fogad. 

Szerződés: Felhasználónak az Applikáción vagy a Honlapon keresztül, távollévők között kötött 

szerződése. 

 

3. Adatkezelési tájékoztató 

A Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 

https://www.privatdoktor.hu/adatkezelés.pdf 

Az oldalra történő regisztráció és bármely Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy 

Felhasználó az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerje és elfogadja azt. 

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és – figyelembe véve a technológia 

állását, valamint a személyes adatok jellegét és a kockázatokat – megtesz minden olyan 

intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, illetve véd a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen, legyen szó akár 

emberi tevékenységről, fizikai vagy környezeti hatásról. A Szolgáltató által tett adatbiztonsági 

intézkedésekről az Adatkezelési Tájékoztató nyújt bővebb információt. 

4. Szerződéskötés, szolgáltatás igénybevételének feltételei  

A Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy az Érdeklődő a Honlapon adott 

tájékoztatást megismerte, megértette és ezek ismeretében a jelen Általános Szerződési 

Feltételek alapján szerződést kíván kötni.  

Ezen ÁSZF meghatározza a Felek jogait, az igénybe vehető szolgáltatások körét és ezek díját. 

A Szerződés létrejötte két lépésből áll: Az első az ÁSZF-ben foglalt feltételek megismerése, a 

második az applikációhoz tartozó regisztrációs felület kitöltése és az ÁSZF valamint az 

adatkezelési szabályzat tartalmának elfogadása.  

Szerződéskötés során Felhasználónak meg kell adnia nevét, e-mail címét általa használni 

kívánt jelszavát, TAJ számát vagy Útlevél számát, Anyja nevét, Születési évét és helyét, Nemét, 

és a Címét. A Szolgáltató ezt követően hitelesítő e-mailt küld, mely tartalmazza a regisztráció 

aktiválásához szükséges linket. Egy e-mail címmel kizárólag egy Fiók hozható létre. 
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Amennyiben valamely Felhasználó hibás vagy hiányos adatot adott meg, és ezt Szolgáltató az 

adatok beküldését követően azonnal észleli: a szerződéskötés meghiúsul, ha azonban az 

adatok pl. pontatlan rögzítését a Szolgáltató csak utólag tárja fel, kérheti a Felhasználót az 

adatok kiegészítésére illetve javítására.  

A Szolgáltató bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja a regisztráció befejezését, és ezzel 

együtt a Szerződés megkötését, amelyről a megadott e-mail címen tájékoztatja a Felhasználót. 

A szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak megfelelő minőségű internethozzáféréssel 

(wifi vagy min. 3G jelerősség) kell rendelkeznie, valamint egy – az applikáció futtatására 

alkalmas eszközzel (Szolgáltató által biztosított adatátviteli eszköz, telefon, tablet). 

Az a természetes személy, aki a regisztráció időpontjában a 18. életévét nem töltötte be, 

kizárólag személyesen regisztrálhat a szülői felügyeletet gyakorló személy egyidejű 

jelenlétében. Jogi személy kizárólag a képviseletére jogosult személy által, személyes 

regisztráció útján jogosult szerződéskötésre.  

Amennyiben Felhasználó nemcsak saját ellátása, hanem hozzátartozói (pl. gyermek) 

vonatkozásában is Szolgáltatást kíván igénybe venni, kérje a Szolgáltató egyedi szerződését a 

kapcsolattartási elérhetőségek egyikén.  

Szolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze, illetve hibás 

vagy hamis adatközlés észlelése esetében a szerződést megszüntesse. 

Felhasználó a regisztrációt követően a Szolgáltatások igénybevétele előtt köteles megadni 

bankkártyája adatait és számlázási címét, illetve telefonszámát, ezen adatok módosítására a 

későbbieken is jogosulttá válik.  

Felhasználó jogosult az Adattár Szolgáltatás igénybevétele esetén a Szolgáltató Honlapján 

nevesített Mérőeszközök által mért adatokat feltölteni, a szerződéskötés időpontját megelőző 

3. napig visszamenőleg, illetve a szerződés fennállása alatt folyamatosan.  

A felhasználói hozzáférési adatok, így különösen a jelszó titokban tartásáért a Felhasználó 

felelős. Jogosulatlan hozzáférés (vagy annak gyanúja) esetén Felhasználó köteles jelszavát 

megváltoztatni Szolgáltató egyidejű értesítésével. 

A Szerződés csak annyiban jön létre, amennyiben Felhasználó a regisztráció során valós és 

érvényes adatokat ad meg. 

Amennyiben jogi személy a Felhasználó, köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatást 
ténylegesen használó természetes személyek a jelen ÁSZF-et és a Szolgáltató Adatkezelési 
Tájékoztatóját megismerjék, és az alapján egyezzenek bele a mérések elvégzésébe. A jogi 
személy Felhasználók teljes felelősséget vállalnak a Szolgáltató és érintett harmadik személyek 
felé azért, ha a jelen pont szerinti kötelezettségüknek nem tesznek eleget. 

 

5. Szerződésmódosítás 

Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, hogy a 

Szolgáltatások javítása, bővítése érdekében fontos és szükséges információt a Felhasználók 
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tudomására hozza. A módosítás hatálybalépését megelőző 30 nappal köteles a Szolgáltató a 

módosított ÁSZF tervezetét honlapján közzétenni. Amennyiben valamely Felhasználó a 

megváltoztatott feltételeket nem fogadja el, jogosult a Szerződést azonnali hatállyal 

felmondani. 

6. Mérőeszközök aktiválása 

Amennyiben Felhasználó rendelkezik a Szolgáltató Honlapján nevesített Mérőeszközzel azt 

Mobil alkalmazás segítségével az Új eszköz hozzáadása funkcióval a Felhasználói profilhoz 

tartozóan aktiválhatja. 

7. Szolgáltatások 

 

7.1. Mérőeszköz bérlése és értékesítése 

Amennyiben Felhasználó nem rendelkezik Mérőeszközzel, azonban valamely területen (pl. 

vércukorszint mérés, véroxigénszint mérés) fel kívánja mérni egészségi állapotát, jogosult a 

Szolgáltató Honlapján nevesített eszközökre vonatkozóan bérleti szerződést kötni vagy az 

eszközöket Szolgáltatótól megvásárolni. A bérleti illetve adásvételi szerződés részleteit az 1. 

sz. melléklet tartalmazza. 

7.2. Adattár Szolgáltatás 

Felhasználó az Adattár Szolgáltatás igénybevételével lehetőséget kap, hogy a Szolgáltató által 

biztosított digitális térben már létező egészségügyi adatait, dokumentumait tárolja, illetve az 

Szolgáltató Honlapján megjelölt eszközökből származó mérési eredményeket automatikusan 

feltöltse és tetszőleges időpontban megtekintse.  

Felhasználó a Szolgáltató által közzétett csomagok közül jogosult választani. A Szolgáltatás 

havidíj alapon kerül elszámolásra. 

Szolgáltató e Szolgáltatás körében a Felhasználó által választott és igénybe vett 

Mérőeszközhöz tartozó a tudomány állásához igazodó legfrissebb diagnosztikai standardokat 

alkalmazza. 

Szolgáltató sem a Mérőeszközök használatáért, sem a feltöltött adatok minőségéért, sem 

pedig a Felhasználó által végzett adatelemzésért nem vállal felelősséget!  

Annak megítélése, hogy a mért adatok indokolják-e a Felhasználó kezelőorvosának bevonását: 

Felhasználó felelőssége.  

Felhasználó az Adattárban tárolt adatokat választott, a Szolgáltatásban részt vevő 

kezelőorvosával vagy az általa felkért szakértőkkel jogosult megosztani. A megosztás az 

Adattárhoz való hozzáférésre való meghatalmazással történik. A meghatalmazást a 

Felhasználó küldi meg az általa felkért szakértőnek, aki a felkérés elfogadását követően a 

Honlapon beléphet a Privát Doktor rendszerbe. Amennyiben a diagnosztikai standard-ektől 

való eltérés mértékének megfelelően a felhasználó e-mail értesítéseket kérhet, az eltérés 

nagyságának függvényében. A meghatalmazott szintén kérhet e-mail értesítő üzenetet, a 

meghatalmazók feltöltései ill. standard-ekkel való összevetései alapján. 
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7.3. Adminisztratív Támogatás 

Amennyiben a Felhasználó nem kívánja maga a Mérőeszközből származó adatokat 

folyamatosan megtekinteni, elemezni, illetve azokat az általános standardokhoz viszonyítani, 

akkor az előfizetés által az Operátor igénybevételével kérhet folyamatos tájékoztatást. Ebben 

az esetben a Mérőműszerről beérkező adatokat az Operátor megismeri és a 

referenciaértékekhez képest észlelt eltérés esetében a Felhasználót a Mobil alkalmazásban 

és/vagy a web felületen, valamint - amennyiben igényli - e-mailben tájékoztatja. 

Ezt követően a Felhasználó – saját felelősségére - maga dönt, hogy a mért adatokat 

kezelőorvosával vagy más szakértővel megosztja-e.  

7.4. Szakértői Tanácsadás 

Amennyiben a standard-ektől való eltérés mértéke az adminisztratív támogatást végző 

operátor szerint a normáltól eltér, abban az esetben az Adminisztratív Támogatást 

meghaladóan Szakértői Tanácsadás kerül bevonásra, mely esetben az Operátor mielőtt a 

Felhasználó részére megküldi a Mérőeszközből érkező adatoknál észlelt eltéréseket, a 

keletkezett adatokat - anonim módon (a Felhasználó életkorának, nemének megadásával) – 

megküldi a szakértő orvos kollégának, aki a rendelkezésre álló adatok alapján szakmai 

véleményt formál. A véleményt az Operátor juttatja el a Felhasználó részére. FONTOS: AZ 

ELJÁRÓ SZAKÉRTŐ CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A MÉRT ADATOKAT, ILL. A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL 

FELTÖLTÖTT DOKUMENTUMOKAT, ÉLETKORT ÉS NEMET LÁTJA, NEM ISMERI A 

FELHASZNÁLÓ ELŐZMÉNYI BETEGSÉGEIT, EGYÉB ÁLLAPOTÁT, AZONBAN EZEK A 

KÖRÜLMÉNYEK JELENTŐSEN BEFOLYÁSOLHATJÁK A KIÉRTÉKELÉS EREDMÉNYÉT! KÉRJÜK, 

MINDEN ESETBEN, HA ÖNNÉL MEGÁLLAPÍTOTT ALAPBETEGSÉG (PL. DIABÉTESZ, 

TÜDŐKAPACITÁST ÉRINTŐ BETEGSÉG VAGY SZOKÁS (IDE ÉRTVE A DOHÁNYZÁST IS!) VAGY 

BÁRMILYEN MÁS, AZ ÉRTÉKELÉST JELENTŐSEN BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNY ÁLL FENN, A 

MÉRT ADATOKKAL KERESSE FEL HÁZIORVOSÁT! 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szakmai Tanácsadás nem ad lehetőséget orvosi 

diagnózis felállítására és nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak sem. 

 

8. Szakértők 

Szolgáltató jogosult megbízni harmadik fél vállalkozókat és vállalkozásokat – mint Tanácsadási 

Szolgáltatást nyújtó orvosokat- a Szolgáltatás teljesítése érdekében. 

Szakértők az egészségügy területén megfelelő képesítéssel és szakértelemmel rendelkező 

orvosok/szakorvosok. 

A Szakértők egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult személyek.  

Szakértők minden esetben rendelkeznek szakterületükhöz tartozó diplomával, érvényes 

működési engedéllyel, nyilvántartási számmal (ha szükséges), kamarai tagsággal (ha 

szükséges) felelősségbiztosítással.  
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9. Felhasználó jogai és felelőssége 

Szolgáltatások igénybevétele kizárólag Felhasználó saját felelősségére történhet. 

A PrivátDoktor Mobil Alkalmazás letölthető a Google Play-ből ill. az AppStore-ból is.  A 

Felhasználó a Szolgáltatást akkor veheti igénybe, ha megfelelő mobiltelefon készülékkel 

rendelkezik, amelyen az alkalmazás által támogatott verziószámú operációs rendszer fut. 

(Android: 5.0 és újabb, iOS: 9.0 és újabb), valamint azon elérhető, megfelelő minőségű 

internetkapcsolattal rendelkezik (legalább 3G-s hálózat, megfelelő térerő, szükséges 

adatkeret) vagy a szolgáltató által biztosított Raspberry PI eszköz és azon futó alkalmazás 

esetében megfelelő minőségű internet kapcsolattal. 

A WEB kliens az alábbi böngészőkön futtatható (ajánlott legalább 12,9”-os kijelző használata):  

• Mozilla Firefox (legújabb nyilvánosan kiadott verzió) futtatása a Windows 10, Windows 

8.1, Windows 8 vagy Windows 7 rendszeren 

• Google Chrome 

• Google Chrome (a legfrissebb nyilvánosan kiadott verzió) Windows 10, Windows 8.1, 

Windows 8, Windows 7 vagy Google Nexus rendszerű tableten 

• Google Chrome (a legújabb nyilvánosan kiadott verzió) a két legújabb nyilvános 

kiadású Mac OS verzión 

• Apple Safari (a legújabb nyilvánosan kiadott verzió) a két legújabb nyilvános kiadású 

Mac OS verzión vagy Apple iPad eszközön 

Szolgáltató nem felelős a Felhasználónál készülék- illetve internetproblémákból felmerülő 

adattovábbítási, adatrögzítési hibákért. 

Felhasználó felelős a Szolgáltatás igénybevétele során, így különösen a konzultációk ideje alatt 

tanúsított magatartásáért. Különösen kirívó, közerkölcsbe ütköző, esetlegesen törvénybe 

ütköző magatartást megalapozó magatartás tanúsítása esetén az Operátor és a Szakértő is 

jogosult a Felhasználóval való kommunikációt felfüggeszteni. 

 

10. Szolgáltató jogai és kötelezettségei 

Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználó szerződés szerinti jogainak felfüggesztésére és a 

Szolgáltatás jövőben történő nyújtásának korlátozására Felhasználó felé, amennyiben 

Felhasználó megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit, így különösen a díjfizetésre és általa 

tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettségeit.  

 

Az Applikáció használata esetén a Szolgáltató a mérésekkel, a kiértékelésekkel kapcsolatban 

rendszerüzenetek (úgynevezett „push” üzenet) küldhet a Felhasználók tájékoztatása 

érdekében. A rendszerüzenetek a mobileszköz beállításai között kikapcsolhatók. 
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11. A Szolgáltatások díjai, díjfizetés, számlázás 

A Szolgáltatások díját a privatdoktor.hu web portál tartalmazza. Felhasználó az igénybevett 

Szolgáltatásokhoz igazodóan a Szolgáltató által kiállított számla alapján köteles a Szolgáltatási 

díjat megfizetni. 

A Szolgáltatási díjat a Szolgáltató havonta előre számlázza. 

Túlfizetés esetén a Szolgáltató a Felhasználó írásbeli kérésére köteles a kérelemben megadott 

bankszámlaszámra a túlfizetett összeget átutalni. 

A számla fizetésének határideje 8 nap. Amennyiben az esedékességet követő 15. napig nem 

érkezik be a Szolgáltatási díj, a Szolgáltatás nyújtása leállításra kerül. 

A Szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatos elszámolásokat és behajtásokat a Szolgáltató 

szerződéses partnere végzi (bővebb információ az Adatkezelési Tájékoztatóban). A 

Szolgáltatással kapcsolatban a szerződéses partner részére teljesített befizetéseket a 

Szolgáltató a saját részére való teljesítésként fogadja el, a megbízott partner a Szolgáltató 

nevében és képviseletében a megbízása keretei között jognyilatkozatokat tesz és fogad be. 

Amennyiben a Szolgáltatási díj behajtására kerülne sor, a Szolgáltató jogosult a behajtással 

kapcsolatban felmerülő adminisztrációs költségeket a Felhasználóra terhelni. 

 

12. Szerződés módosítása 

Szolgáltató bármikor módosíthatja jelen ÁSZF rendelkezéseit, a mindenkor hatályos verzió 

közzétételével a honlapon, valamint az applikációban. Amennyiben az ÁSZF módosítására 

tartalmi szempontból kerül sor, úgy Szolgáltató a módosításról való tájékoztatást közzéteszi, 

valamint Felhasználókat a megadott e-mail címük útján értesíti. 

Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben az ÁSZF módosítása után továbbhasználja a 

Szolgáltatást, úgy az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el. 

 

13. A Felhasználót megillető jogok hibás teljesítés esetén 

Amennyiben valamely Szolgáltatás a díjfizetést követően nem vagy nem az ÁSZF-ben foglaltak 

szerint valósul meg, a Felhasználó jelzését követően Szolgáltató mindent megtesz, hogy a 

rendellenességet a legrövidebb időn belül elhárítsa.  

A Bérlési Szolgáltatás esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket a 1. sz. 

melléklet tartalmazza. 

Amennyiben a Felhasználó minőségi kifogással (hibabejelentés vagy panaszbejelentés) él, az 

ügyfélszolgálat a bejelentés alapján az ügyet kivizsgálja.  

14. A Szolgáltatás szünetelése  

A Szolgáltatás rendszeres vagy rendkívüli karbantartási feladatok ellátása miatt szünetelhet.  
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A Szolgáltató rendszeres karbantartás céljából évente maximum 3 nap időtartamig 

szüneteltetheti a Szolgáltatást, amelyről előzetesen, 8 nappal korábban tájékoztatást nyújt e-

mailben vagy a Honlapon a Felhasználók számára. 

Rendkívüli karbantartásra kivételesen kerül sor, ennek várható hosszáról és okáról a Honlap 

illetve az Ügyfélszolgálat ad tájékoztatást.  

 

15. Elállási jog, Felmondással kapcsolatos szabályok 

A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 

Korm. rendelet 29. §-a alapján, távollévők között kötött szerződés esetén, fogyasztó (jelen 

esetben Felhasználó) nem gyakorolhatja a Rendeletből származó elállási jogát a szolgáltatás 

egészének teljesítését követően, amennyiben a szolgáltatás teljesítését, a fogyasztó kifejezett, 

előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás 

egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti. 

A Felhasználó bármikor jogosult jelen szerződést felmondani. A szerződés felmondása a 

Honlapon vagy Applikációban létrehozott felhasználói profil törlésével valósul meg. A 

felmondás nem mentesíti a Felhasználót a szerződés hatálya alatt keletkezett esetleges 

kötelezettségei teljesítésétől.  

Amennyiben Felhasználó Mérőeszközt is bérel, az eszközre vonatkozóan a 1. sz. mellékletben 

foglaltak szerint kell eljárnia. 

Szolgáltató a Szerződést a Felhasználó elektronikus e-mail címére megküldött értesítéssel 

mondhat fel. Szolgálgató – amennyiben rendkívüli felmondásra kerül sor - köteles azt 

indokolni. 

A Szerződést a Felek közös akarattal bármikor megszüntethetik, illetve megszűnik a Szerződés 

bármely Fél jogutód nélküli megszűnése, illetve halála esetén. Felhasználó vagy jogutódja 

köteles e változást Szolgáltatónak bejelenteni. 

16. Hibabejelentés, Panaszkezelés 

Felhasználó amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatban technológiai hibát észlel (pl. 

adatrögzítési probléma), panaszát az Ügyfélszolgálaton, illetve az Operátornál jelentheti be.  

Felhasználó a hiba/panasz bejelentése során köteles tartózkodni az emberi méltóságot sértő 

magatartástól, minősíthetetlen hangnemtől, zaklató, pocskondiázó beszédstílustól. 

Amennyiben Felhasználó e feltételt betartani nem tudja, a Szolgáltató egy alkalommal írásbeli 

figyelmeztetést küld számára. A második alkalmat követően pedig a Szolgáltatás 

szüneteltetéséről dönthet. 

Technikai hibabejelentés esetében megjelölendő: 

- a jelentkezett hiba leírása 

- a hibajelenség bekövetkezésének időpontja(i) 

- a használt mobileszköz típusa, verziószáma 
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- az app telepítésének becsült dátuma (verziószáma) 

- a használt internetkapcsolat megjelölése 

- a mobiltelefon/internetszolgáltató megjelölése 

Hibabejelentés vagy panasztétel a Szolgáltatónál az alábbi e-mail címen vagy postai úton 

lehetséges: 

e-mail:  info@privatdoktor.hu 

cím:   1132 Budapest, Visegrádi utca 40. 

telefon:  +36203443733 

Szolgáltatóhoz benyújtott panasz, illetve hibabejelentés esetén, azt Szolgáltató a beérkezéstől 

számított 30 napon belül kivizsgálja és a megküldés formájához igazodó módon írásban 

válaszol. Postai bejelentés esetében a bejelentő nevének és postázási címének megadása is 

szükséges. 

Az Ügyfélszolgálat a beérkezett hibabejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet, amely 

az alábbiakat tartalmazza: 

- Felhasználó azonosítója, értesítési címe/e-mail elérhetősége 

- A Felhasználó által megadott hibajelenség/panasz leírása 

- A hibabejelentés/panasz beérkezésének időpontja 

- A hiba/panasz elhárítása/kivizsgálása érdekében tett intézkedések és azok eredménye 

- A feltárt ok megjelölése 

- A hiba elhárításának módja, a panasz kivizsgálásának eredménye 

- A Felhasználó értesítésének módja, ideje 

Felhasználó abban az esetben is értesítést kap, amennyiben a Szolgáltató által a hiba nem 

volt észlelhető vagy a vizsgálat során kitűnt, hogy annak oka a Felhasználó érdekkörében 

merült fel. 

 

17. A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos vitarendezés módja 

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató általi panasz, illetve hibakezeléssel elégedetlen, a 

területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez is fordulhat, illetve esetleges 

követelését – elévülési időn belül - bíróság előtt is érvényesítheti. Az elévülési idő: 3 év. 

Fogyasztóvédelmi panaszok esetében a Fogyasztó lakóhely vagy tartózkodási helye szerinti 

hatóság, illetve békéltető testület az illetékes. (E szervezetek felsorolását a 2. sz. melléklet 

tartalmazza.) 

 

18. Szolgáltató felelősségének kizárása, Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás igénybevétele 

során 

A Szolgáltató és az általa a Szolgáltatás elérhetetlenségéből, késői elérhetőségéből, 

adatvesztésből illetve a Szolgáltatás igénybevételéből eredő bárminemű kárért vagy 

hátrányért a felelősségét kizárja. 

mailto:info@privatdoktor.hu
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A mérőműszerek által gyűjtött adatok pontosságát és a mérések Felhasználók által történő 

megfelelő elvégzését a Szolgáltató nem tudja ellenőrizni, ezért kiértékelés pontosságáért és a 

valóságnak való megfeleléséért felelősséget nem vállal, a kiértékelés tájékoztató jellegű 

információ, nem minősül orvosi tanácsadásnak vagy diagnózisnak, a szolgáltatás során kapott 

információkra alapozva orvosi vagy egyéb egészségügyi tanács nem hagyható figyelmen kívül.  

Szolgáltató nem felel a Szolgáltatások során nyújtott információk felhasználásából és/vagy fel 

nem használásából eredő bármilyen kárért. A Szakértői közreműködés esetében Felhasználó 

tudomásul veszi, hogy pontos diagnózisok felállításához sok esetben személyes jelenlét 

szükséges, mely a jelen Szolgáltatás keretében nem lehetséges, így a Szakértő által ismertetett 

vélemény pusztán tanácsadásnak és nem diagnózisnak minősül!  

A Szolgáltatásnak emellett nem célja, hogy szakorvosi gyakorlatot vagy speciális ápolási 

tanácsadást pótoljon, ilyen igények esetében a Felhasználó csak tanácsot, iránymutatást 

kaphat, melyet saját felelősségére használ fel. Speciális kezelési igény esetében a Felhasználó 

keressen fel az adott szakterületen működő orvost! 

A Szolgáltatás nem helyettesíti a sportorvosi vizsgálatot, illetve kizárólag a Szolgáltatás 

visszajelzései nem helyettesítik a sportoláshoz szükséges speciális engedélyeket. 

A Szolgáltató nem tartozik továbbá felelősséggel a PrivátDoktor Szoftver más szoftverrel vagy 

rendszerrel való, Felhasználó vagy harmadik személyek által végzett összekapcsolásából eredő 

károkért. 

A Szakértők az orvostudomány mai állásának megfelelő képzettséggel, képesítéssel 

rendelkeznek, ugyanakkor speciális kérdések esetében érdemes – függetlenül e szolgáltatástól 

- az adott terület szaktekintélyének véleményét kikérni, és javasolt egészségügyi szolgáltatást 

igénybe venni. 

Amennyiben Felhasználó orvosi ellátás alatt áll, köteles elsődlegesen e fennálló kapcsolatban 

kapott utasításoknak eleget tennie, ellentmondás esetében is a Felhasználót személyesen 

ismerő kezelőorvos véleménye, diagnózisa tekintendő irányadónak. 

Szolgáltató kizárja felelősségét valamennyi következményi vagy közvetett krá esetében, ide 

értve az elmaradt hasznot, bevételt (pl. munkaképesség csökkenése). 

A Szolgáltató korlátozza a felelősségét a Felhasználó által megfizetett 3 havi szolgáltatási díj 

maximumában.  

19. Adatkezelési szabályok 

A Szolgáltató által végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató 

tartalmazza. 

20. Vis maior 

Vis maior eseménynek minősül a Felek érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan 

esemény, így különösen (i) minősített időszaki helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot, 

veszélyhelyzet) vagy (ii) egyéb katasztrófahelyzetnek minősíthető helyzet, függetlenül a 

minősített időszaki helyzet tényleges kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától. 
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Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes 

teljesítésért, ha azt az előző pontban meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior 

esemény bekövetkezte esetén az arra hivatkozó Fél köteles a másik Felet írásban 

haladéktalanul értesíteni. 

Vis maior esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, 

amennyiben a Szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. 

21. Szerződésből eredő jogok átruházása 

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-ben rögzített jogait és kötelezettségeit harmadik személyre 

átruházni a Felhasználók külön hozzájárulása nélkül, azzal a feltétellel, hogy a Szolgáltató 

Szerződésbe belépő jogutódja a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítését előzetesen 

írásban vállalja. A jogutóddal létrejövő jogviszony tartalma megegyezik a jelen Szerződésben 

foglaltakkal. Szolgáltató köteles a személyében bekövetkezett változásról Felhasználókat a 

változástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatni. 

A Felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF-ben rögzített jogait és kötelezettségeit harmadik 

személyre átruházni. 

22. Másodlagos felhasználók 

A Felhasználó a Platformokon keresztül felhatalmazhat harmadik személyeket (továbbiakban: 
„Másodlagos Felhasználók”), hogy a Fiókban tárolt Egészségügyi Adatokhoz hozzáférjenek, 
méréseket azonban a Másodlagos Felhasználók nem kezdeményezhetnek. 

A Másodlagos Felhasználó (pl. hozzátartozó, kezelőorvos) tevékenységéért kizárólag a 

Felhasználó felelős. 

23. Csoportos adatmérések 

A Szolgáltatás lehetőség biztosít arra, hogy a csoportos mérések során egy vagy több személy 
egy meghatározott csoport tagjai számára méréseket végezzen vagy a mérési eredményekhez 
hozzáférjen (továbbiakban: „Csoportos Adatmérések”). Ennek két módja lehetséges: 

• Felügyelt csoportos mérés: A csoportot létrehozó személy saját eszközén 
regisztrálja a csoport tagjainak adatait, majd az egyes regisztrációkhoz 
képzett egyedi azonosítóval (QR-kód) minden mérést megelőzően 
azonosítja az általa berögzített személyeket. 

• Eszköz továbbadásos csoportos mérés: A csoport tagjai saját eszközükön 
hajtják végre a regisztrációt, majd ezt követően a csoportot létrehozó 
személy mérőeszközén található QR-kód beolvasásával követően a 
mérőeszközzel végrehajtják a mérést, amelyet a saját eszközük továbbít a 
csoportot létrehozó személyhez. 

A Csoportos Adatmérések esetén a csoportot létrehozó személy felelős a berögzített 
személyektől begyűjtött adatok kezeléséért, ezeknek az adatoknak a titokban tartásáért. A 
csoportot létrehozó személy felelőssége, hogy a Csoportos Adatmérésekben részt vevő 
személyektől a szükséges hozzájárulásokat beszerezze. 

Felügyelt csoportos mérés esetén a csoportot létrehozó személy köteles gondoskodni arról, 
hogy berögzített személyek a jelen ÁSZF-et és a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját 
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megismerjék, és az alapján egyezzenek bele a mérések elvégzésébe. A csoportot létrehozó 
személyek teljes felelősséget vállalnak azért, ha a jelen pont szerinti kötelezettségüknek nem 
tesznek eleget.  

Eszköz továbbadásos csoportos mérés esetén a Felhasználó a QR-kód beolvasásával 

beleegyezik, hogy a csoportot létrehozó személy az egészségügyi adatait kezelje. 

24. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK 

A Szolgáltatás egy Software-as-a-Service (SaaS) szolgáltatás, amely azt jelenti, hogy a 
Szolgáltató nem értékesíti a PrivátDoktor Szoftvert vagy annak bármely elemét a Felhasználó 
számára, hanem havi díjért cserébe a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon korlátozott, 
személyhez fűződő, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható használati jogot enged. 

A PrivátDoktor Szoftverrel és a Szolgáltatással kapcsolatos minden szellemi alkotáshoz fűződő 
jog, üzleti információ és ismeret, know-how kizárólag a Szolgáltató tulajdonában áll vagy azzal 
jogosult rendelkezni, függetlenül attól, hogy szerzői jogi, védjegy, szabadalmi oltalom vagy 
egyéb jogi védelem alatt áll-e. 

A Felhasználó nem jogosult: 

• a Szolgáltatás forráskódjának visszafejtésére és megismerésére; 

• a Szolgáltatás átdolgozására, módosítására, értékesítésére és 
továbbadására;  

• a Szolgáltatás ÁSZF-ben rögzítettől eltérő célra való felhasználására.  

Bármely Felhasználótól származó és a Szolgáltatással kapcsolatos, Szolgáltatónak küldött, 
átadott vagy egyéb módon jelzett visszajelzés, megjegyzés, kérés esetén a Felhasználó 
elfogadja és visszavonás nélkül hozzájárul, hogy a Szolgáltató a visszajelzést, megjegyzést vagy 
kérést a Szolgáltatás módosítása vagy javítása érdekében ingyenesen, feltétel nélkül és 
bármilyen formában felhasználhatja. 

25. Egyéb rendelkezések 

A felek által kötött szerződés(ek)re a magyar jog irányadó és a jelen szerződés a magyar 

bíróságok kizárólag joghatósága alá esik. 

A szerződéskötés nyelve magyar. 

Felek a szerződésből eredő vitáik rendezését, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek 

megkísérelni. 

Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné 

válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét. 
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1. sz. melléklet – Mérőeszközökre vonatkozó Bérleti illetve Adásvételi Szerződés eltérő 

feltételei 

 

MÉRŐESZKÖZÖK BÉRLÉSE 

1. A bérlet tárgya 

1.1. Szolgáltató vállalja, hogy a bérlet időtartamára – az ÁSZF és különösen a jelen melléklet 
feltételei szerint – a Felhasználó által bérelni kívánt, a Felek által aláírt megrendelőlapon 
(továbbiakban: „Megrendelőlap”) meghatározott Bérelt Eszközt bérbe adja. 

1.2. Felhasználó vállalja, hogy Bérelt Eszköz bérlete után bérleti díjat fizet (továbbiakban: „Bérleti 
Díj”), amelyet a Felek a Megrendelőlapon határoznak meg. Felhasználó tudomásul veszi, hogy 
a Bérleti Díj a Szolgáltatásért fizetendő díjtól függetlenül fennálló fizetési kötelezettség. 

2. Az átadás ideje és a használat módja 

2.1. Szolgáltató a Bérelt Eszközt a bérleti jogviszony létrejöttét követően azonnal átadja a 
Felhasználónak, az átadástól kezdődően kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel a 
Bérelt Eszközért. 

2.2. Felhasználó a Bérelt Eszközt kizárólag a hozzá tartozó leírásoknak és használati útmutatóknak 
megfelelően használhatja. Felhasználó semmilyen körülmények között nem használhatja 
rendeltetésétől eltérően a Bérelt Eszközt és azt nem rongálhatja meg. 

2.3. Felhasználó a Bérelt Eszközön módosításokat, átalakításokat, fejlesztéseket nem végezhet. 
Amennyiben Felhasználó a Bérelt Eszköz működésében hibát, rendellenességet észlel, a 
további használat előtt köteles tájékoztatni Szolgáltatót és annak utasításai szerint eljárni. Nem 
minősül a Bérelt Eszköz hibájának, ha a használatához szükséges elem lemerül, mivel az 
elemek biztosítása a Felhasználó kötelessége. 

2.4. Felhasználó kötelezettséget vállal a Bérelt Eszközre vonatkozó valamennyi, így különösen a 
tűzrendészeti, balesetvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi előírások maradéktalan 
betartására. Felhasználót terheli az előírt gyártói, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok, 
utasítások betartása, illetve betartatása. 

2.5. Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból és a Bérelt Eszköz hibás alkalmazásából 
eredő károkért nem tartozik felelősséggel. 

2.6. Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a Bérelt Eszköz nem 
rendeltetésszerű használatából ered, és amelyet köteles a Szolgáltatónak megtéríteni, kivéve, 
ha a bérleti időszak végét követően a Bérelt Eszköz eladásra kerül a jelen szerződés alapján. 

3. Bérleti Díj fizetése 

3.1. Szolgáltató a Bérleti Díjat a Szolgáltatási díjjal együtt vagy attól elkülönülten, az ÁSZF-nek 
megfelelően számlázza. 

3.2. Amennyiben Felhasználó a bérleti díj megfizetésével 8 napot meghaladó késedelembe esik, a 
Szolgáltató jogosult a Felhasználót ajánlott levélben, tértivevényes levélben a bérleti díj 
megfizetésére felszólítani. Amennyiben a Felhasználó a felszólítás kézhezvételét követő 8 
napon belül a bérleti díjat nem fizeti meg, Szolgáltató jogosult a bérleti jogviszonyt azonnali 
hatállyal felmondani és a szerződés szerint járó teljes bérleti összeget az 5.2. pont szerinti 1 
havi Bérleti Díjjal növelten kiszámlázni és követelni, szükség esetén behajtani. 

3.3. A Szolgáltató nem köteles csereeszközt biztosítani, ha a Bérelt Eszköz a Felhasználó nem 
rendeltetésszerű használatából eredően megsérül vagy megsemmisül. A Bérelt Eszköz jelen 
pont szerinti sérülése vagy megsemmisülése a Felhasználó díjfizetési kötelezettségét nem 
érinti. 

3.4. A Bérleti Díj késedelmes átutalása esetén a Felhasználó a mindenkori Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot is köteles a Szolgáltatónak fizetni. 

4. Szavatosság, jótállás 

4.1. Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelőlaphoz tartozó specifikációjú Bérelt Eszköz megfelel a 
jogszabályi követelményeknek és a Szolgáltató által adott tájékoztatásban foglalt 
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tulajdonságoknak, valamint rendelkeznek a magyarországi forgalomba hozatalhoz és 
használathoz szükséges hatósági engedélyekkel. 

4.2. Szolgáltató szavatolja, hogy a Bérelt Eszköz alkalmas a rendeltetésszerű használatra és azon 
harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a bérbeadást akadályozná, vagy 
meghiúsítaná. 

5. Bérlet tartalma 

5.1. A Felhasználó határozott időtartamra, 14 hónapig bérli a Bérelt Eszközt, amely alatt rendes 
felmondással nem szüntetheti meg a bérleti szerződést. 

5.2. Felek rögzítik, hogy Felhasználó a 14 havi bérleti jogviszony megszűnését követően kijelölheti 
azt a természetes vagy jogi személyt, aki a Bérelt Eszközt 1 havi Bérleti Díjnak megfelelő 
összegért megvásárolhatja. A Bérelt Eszköz jelen pont szerinti megvásárlására a jelen 
melléklet Adásvételre vonatkozó megállapodása az irányadó. 

5.3. Felhasználó a bérleti jogviszony alatt nem jogosult a Bérelt Eszköz árusítására, bérbeadására, 
illetve kölcsönbeadására. 

5.4. A bérleti jogviszony alatt kizárólag a Felhasználó felelős a harmadik fél által a Bérelt Eszközben 
okozott károkért. 

6. A bérleti jogviszony hatálya 

6.1. A Felek közötti bérleti jogviszony a kitöltött Megrendelőlap Felek által történő aláírásával jön 
létre és 14 hónapra szól. 

6.2. Abban az esetben, ha a bérleti jogviszony úgy szűnik meg, hogy nem kerül sor a Bérelt Eszköz 
tulajdonának átruházására, a Felek kötelesek egymással elszámolni, ideértve a fennálló 
díjtartozást és a Bérelt Eszközök visszaadását is. 

6.3. Szolgáltató jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Felhasználó a 
Bérleti Díjat határidőben nem fizeti meg, és a Bérleti Díj megfizetésére szóló felhívás sem vezet 
eredményre. 

6.4. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy Felhasználó a Bérelt Eszközt 
rendeltetésellenesen használja, jogosult a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani és 
a Bérelt Eszközt haladéktalanul visszakövetelni. A bérleti jogviszony azonnali hatályú 
megszűnése a Felek elszámolási kötelezettségét nem érinti. 

6.5. A bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén Felhasználó köteles a Bérelt 
Eszközt Szolgáltató részére 6.5. pont szerint visszaadni és a Felek kötelesek egymással 
elszámolni. 

6.6. A bérlet megszűnését követően a Bérelt Eszközt köteles haladéktalanul, legkésőbb 3 
munkanapon belül visszaadni Szolgáltatónak. Amennyiben a Felhasználó a Bérelt Eszközt 3 
munkanapon belül nem adja vissza a Szolgáltatónak, Szolgáltató jogosult a késedelemmel 
érintett, és minden azt követő hónapban a Felhasználóval szemben a Bérleti Díjat 
érvényesíteni, amíg a Bérelt Eszközt a Szolgáltatónak vissza nem adja. 

7. Záró rendelkezések 

7.1. Jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekre az ÁSZF, illetve a Megrendelőlap 
rendelkezései az irányadók. 
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MÉRŐESZKÖZÖK ADÁSVÉTELE 

 

1. Szerződés tárgya 

1.1. Szolgáltató az ÁSZF és különösen jelen melléklet feltételei szerint eladja Felhasználónak a 
Felek által aláírt megrendelőlapon (továbbiakban: „Megrendelőlap”) meghatározott 
Mérőeszközöket. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen adásvételi szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi a Felek által aláírt Megrendelőlap. 

2. Vételár, fizetési feltételek 

2.1. Szolgáltatót a Mérőeszközök ellenértékeként a Megrendelőlapon megjelölt eszközök típusa és 
darabszáma szerint az ott feltüntetett ellenérték (továbbiakban: „Vételár”) illeti meg. 

2.2. Felek rögzítik, hogy a Vételár abban az esetben minősül megfizetettnek, ha a számlának 
megfelelő összeget a Felhasználó a Szolgáltatónak készpénzben átadja, vagy Szolgáltató 
pénzforgalmi számláján maradéktalanul jóváírásra kerül.  

2.3. Amennyiben a számla vagy a számlával együtt átadásra kerülő dokumentumok hiányosan 
vagy nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, Felhasználó a hiányosság észlelésekor 
haladéktalanul tájékoztatni köteles a Szolgáltatót. Ilyen esetben a fizetési határidő a 
dokumentumok ismételt vagy pótlólag történő megküldésétől számítva újra kezdődik. 

2.4.  Valamennyi bankköltség Felhasználót terheli. 

3. Mérőeszközök átadása 

3.1. Szolgáltató vállalja, hogy a Mérőeszközöket a Vételár kiegyenlítését követő legfeljebb 5 napon 
belül átadja Felhasználónak. 

4. Tulajdonosi jogok és kárveszély 

4.1. Az átvételt követően a Mérőeszköz a Felhasználó tulajdonába kerül. 

4.2. A Mérőeszközök átvételével egy időben a kárveszély Felhasználóra száll át.  

5. Kellékszavatosság, jótállás 

5.1. Szolgáltató vállalja, hogy az általa forgalmazott Mérőeszközök megfelelnek a jogszabályi 
követelményeknek és a Szolgáltató által adott tájékoztatásban foglalt tulajdonságoknak, 
valamint rendelkeznek a magyarországi forgalomba hozatalhoz és használathoz szükséges 
hatósági engedélyekkel. 

5.2. Szolgáltató szavatolja, hogy a Mérőeszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra és 
azokon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely az adásvételt akadályozná, vagy 
meghiúsítaná. 

6. Elállás 

6.1. Felek rögzítik, hogy amennyiben Felhasználó a Vételárat határidőn belül nem teljesíti, abban 
az esetben a késedelem 16. (tizenhatodik) napján Szolgáltató jogosult jelen szerződéstől 
egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal elállni. 

7. A szerződés hatálya 

7.1. A Felek között az adásvételi szerződés a kitöltött Megrendelőlap Felek általi aláírásával jön 
létre. 

8. Záró rendelkezések 

8.1. Jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekre az ÁSZF, illetve a Megrendelőlap 
rendelkezései az irányadók. 
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2. sz. melléklet  

Jogorvoslati lehetőségek 

 

Az alábbi listán szereplő testületek és hatóságok elérhetősége időről időre változik, ezért az alábbi 
információk helyességéért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elérhetőségei: 

Az ügyfélszolgálati irodák címei és telefonszámai: 

Központi ügyfélfogadó iroda: 

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. 

Telefon: +36 (1) 468 0673 (központi tájékoztatási telefonszám) 

További ügyfélkapcsolati pontok 

Cím:  4025 Debrecen, Hatvan u. 43.  

Telefon:  +36 (52) 522 122 

Cím:  3529 Miskolc, Csabai kapu 17.  

Telefon:  +36 (46) 555 500 

Cím:  7624 Pécs, Alkotmány u. 53.  

Telefon: +36 (72) 508 800 

Cím: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. 

Telefon:  +36 (99) 518 500 

Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.  

Telefon:  +36 (62) 568 300 

Ügyfél-tájékoztatási írásbeli beadványok fogadása 

Levelezési cím:  1376 Budapest, Pf. 997.  

Fax:  +36 (1) 468 0680 

E-mail:  info@nmhh.hu 
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A Hírközlési- és Média Biztos elérhetőségei: 

Cím: 1088 Budapest, Reviczky utca 5. 

Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 198. 

Telefon: +36 (1) 429 8644 

Fax: +36 (1) 429 8761 

 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elérhetőségei: 

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. 

Levelezési cím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. 

Telefon: +36 (1) 472 8900 

Telefon (ügyfélszolgálat): +36 (1) 472 8851 

E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu 

 

Békéltető Testületek elérhetőségei 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf.228 

Telefon: 
+36 (76) 501 525 
+36 (76) 501 500 

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület 
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefon: 06-66-324-976 

Fax: 06-66-324-976 

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu 
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefon: 
46/501-091 (új ügyek) 

 
46/501-871 (folyamatban lévő ügyek) 

E-mail: bekeltetes@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 

310. 

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

Telefon: 06 (1) 488 21 31 

Fax: 06 (1) 488 21 86 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefon: +36-62/554-250/118 

Fax: +36-62/426-149 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 
8000 Székesfehérvár 
Hosszúsétatér 4-6. 

Telefon: +36 22 510-310 

Fax: +36 22 510-312 

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefon: 06-96-520-217 

Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu 
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Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 
4025 Debrecen, 

Vörösmarty u. 13-15. 

Telefon: 
52-500-710, 
52-500-745 

Fax: 52-500-720 

Heves Megyei Békéltető Testület 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Telefon: 36 / 429 - 612; 36 / 429 - 613; 36 / 429 - 614 

Fax: 36 / 323 - 615 

Email: hkik(#)hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefon: +36 56 510 610 

Fax: +36 56 510 628 

Email: kamara@iparkamaraszolnok.hu 

Komárom-Esztergomi Békéltető Testület 
Komárom-Esztergomi Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefon: 06-34-513-010 

Fax: 06-34-316-259 

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a. 

Telefon: 32/520-860 

Fax: 32/520-862 

Pécs-Baranyai Békéltető Testület 
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
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Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 

Telefon: +3672-507-154 

E-mail: 
kerelem@baranyabekeltetes.hu, 

info@baranyabekeltetes.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület 
Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 

Levelezési cím: 
Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 

Budapest, Pf.: 81 

Telefon: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3149 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 
Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

Telefon: 06-82-501-000 

Fax: 06-82-501-046 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2. 

Telefon: +36-42-420-180 

Fax: +36-42-420-180 

E-mail: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület 
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefon: 
06-74-411-661 
06-30-664-2130 

 

Fax: 06-74-411-456 

E-mail: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület 
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. 
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Telefon: 94/506-645, 94/312-356 

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 
8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-

116.) 

Telefon: 
+36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), 

+36-88-814-111 (VKIK titkárság) 

Fax: +36-88-412-150 (VKIK fax) 

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. 

Telefon: +36 (92) 550 513 

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

 

 


