
Tájékoztató 

 

Alulírott dr. Bagosi Erik mint a Medilum AGRENA Kft. (4031 Debrecen, Tócóskert tér 1-3., AD: 28949798-1-0, C.j.: 09-

09-032229, ÁNTSZ OTH: 517859) ügyvezetője tájékoztatom, hogy a vizsgálataink során keletkezett 

betegdokumentumaiba betekinthet, azokról díjmentesen egyszeri alkalommal kérhet papír alapú másolatot. A papír 

alapú másolatok kiadásának rendje a következő: Ön elérhetőségeink egyikén vagy személyesen jelzi ezen irányú 

igényét. Munkatársaink tájékoztatják, hogy mely naptól érhető el az ön lelete. Ettől a naptól kezdve hétfő–péntek 

13:00–15:00 óra között veheti át személyesen vagy megfelelő meghatalmazás alapján eljáró meghatalmazott útján az 

igényelt dokumentumot. A lelet átvétele előtt fényképes igazolvánnyal történő azonosítás szükséges. Leletét 

meghatalmazott részére csak akkor áll módunkban kiadni, ha ön erről írásbeli, közokiratba vagy teljes bizonytó erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazást ad a meghatalmazottnak. A meghatalmazásnak a polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.)  meghatalmazásra, és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) teljes 

bizonyító erejű meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseinek mindenben meg kell felelnie, továbbá tartalmaznia kell 

a páciens kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a meghatalmazott a páciensre vonatkozó egészségügyi adatokat 

tartalmazó dokumentumot is átvehet. Társaságunk a meghatalmazások ilyen szempontú vizsgálatát minden esetben 

saját hatáskörben végzi, és amennyiben Társaságunk meggyőződése szerint a meghatalmazás e feltételeknek nem felel 

meg, a meghatalmazás visszautasításának jogát Társaságunk kifejezetten fenntartja. 

Ismételten, papír alapú leletet 5.000 Ft adminisztrációs díj ellenében áll módunk kiadni. 

Tájékoztatom továbbá arról is, hogy amennyiben az ön által aláírt hozzájáruló nyilatkozat(ok)on* helytelen adatok 

szerepelnek, és ön ezen téves adatok javítását a lelet kiállítása előtt nem kéri, úgy a lelet elkészülte után kért 

adatmódosítást csak 3.000 Ft adminisztrációs díj megfizetése ellenében áll módunkban végrehajtani. Utólagos 

adatmódosításra (beleértve az elektronikus kapcsolattartási címet, azaz az e-mail-címet is) kizárólag személyesen van 

lehetőség. A díjat kizárólag az ügyfélnek felróható vagy egyébként az ügyfél érdekkörében felmerült hiba esetén 

számítjuk fel.  

*Adatellenőrzésre lehetőséget biztosító dokumentumok: Hozzájáruló nyilatkozat SARS-CoV-2 vírus szűrés QPCR 

vizsgálattal történő elvégzéséhez, Synlab Hungary Kft. Összesítő: Beküldő telephely példánya, Synlab Hungary Kft. 

Megrendelés összesítő páciens számára (partneri kérőlap), Synlab Hungary Kft. Nyilatkozatok, Beleegyező nyilatkozat, 

[13C]-urea hatóanyag-tartalmú tablettával történő Helicobacter pylori kilégzési teszthez. 

Megértését és figyelmét tisztelettel megköszönve: 

 

dr. Bagosi Erik 

 

 

Alulírott kijelentem, hogy a fenti tájékoztatás részleteit megértettem, annak tartalmát magamra nézve kötelezőnek 

tartom. A tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseimet feltehettem, azokra kielégítő választ kaptam. Kijelentem, hogy 

beleegyezésemet szabad akarat-elhatározásból, minden kényszertől mentesen adom. 
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