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GERINCFÓKUSZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A GerincFókusz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1112 Budapest, 

Menyecske utca 33. 4. em. 27.; cégjegyzékszáma: 01-09-294992; adószáma: 

25896158-1-43; a továbbiakban: „Társaság”) és a Társaságot egészségügyi 

szolgáltatás közvetítésével megbízó személy (a továbbiakban: „Beteg”) (Társaság és 

Beteg a továbbiakban együttesen: „Felek”) között létrejött szerződésre a Felek külön 

írásbeli megállapodása hiányában a jelen általános szerződési feltételekben (a 

továbbiakban: „ÁSZF”) foglaltak az irányadók. 

 

2. JELEN ÁSZF TÁRGYA 

2.1. A Beteg megbízza a Társaságot a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott 

egészségügyi szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) megszervezésével a 

2.2. pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatóknál (a továbbiakban: 

„Egészségügyi Szolgáltatók”). 

2.2. Szolgáltatások és Egészségügyi Szolgáltatók: 

a) Gyógytorna és Gyógy masszázs: 

Cég neve: VERTEBRA Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság /Therapy4u 

– Gerincterápiás és Medical fitness stúdió/ 

Cégjegyzékszáma: 01-09-948018 

Székhelye: 1182 Budapest, Kétújfalu utca 6. 

Adószáma: 22992815-1-43 

Statisztikai számjele: 22992815-8690-113-01 

Képviseli: Pataki Dalma Olga ügyvezető 

b) Komplex fürdőgyógyászati ellátás:  

Cég neve: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Cégjegyzékszáma: 01-10-043152 

Székhelye: 1034 Budapest, Szőlő utca 38. 

Adószáma: 12165814-2-44 

Statisztikai számjele: 12165814-9604-114-01 
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Képviseli: Szőke László vezérigazgató 

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 

kínált, lehetséges szolgáltatások: gyógyvizes gyógymedencefürdő, gyógyvizes 

kádfürdő, iszappakolás, súlyfürdő, szénsavas fürdő, orvosi gyógy masszázs, víz 

alatti vízsugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, elektroterápia. 

A Társaság felhívja a Beteg figyelmét arra, hogy közegészségügyi okokból a 

széklet-, illetve vizelettartási nehézségekkel rendelkező Betegek részére a 

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 

kezelést nem tudja biztosítani. További ellenjavallatok: leromlott általános 

állapot, fertőző betegségek, lázas állapot, nem beállított magas vérnyomás, 

szívelégtelenség, daganatos betegségek, hat hónapon belül lezajlott 

szívinfarktus, eszméletvesztéses betegségek, terhesség, bőrsérülések, 

gyulladásos ízületi betegségek aktív stádiuma, TBC. 

2.3. A Beteg az alábbi gerinckezelési csomagok közül választhat (a továbbiakban: 

„Kezelési Program”) 

 Alap gerinckezelési program: 

6 alkalom gyógytorna (45 perc/alkalom) + 4 alkalom fürdőkórházas kezelés 

(4x45 perc) 

 Intenzív (fürdőkórházi kezelés alapú) gerinckezelési program: 

4 alkalom gyógytorna (45 perc/alkalom) + 6 alkalom fürdőkórházas kezelés 

(4x45 perc) 

 Intenzív (gyógytorna alapú) gerinckezelési program: 

8 alkalom gyógytorna (45 perc/alkalom) + 4 alkalom fürdőkórházas kezelés 

(4x45 perc) 

 Komplex gerinc rehabilitációs program: 

4 alkalom gyógytorna (45 perc/alkalom) + 4 alkalom fürdőkórházas kezelés 

(4x45 perc) 

2.4. Felek rögzítik, hogy a Társaság közvetített szolgáltatást nyújt a Beteg részére. 

2.5. A Beteg megbízza a Társaságot, hogy a Szolgáltatások közvetítése során az ő nevében 

és javára járjon el. 

2.6. A Beteg kijelenti, hogy az egészségi állapota (gerincbetegsége) miatt szükségessé váló 

terápiás lehetőségeket felmérte, és orvosával konzultálva, szakorvosi javaslat 
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birtokában döntött a konzervatív (nem műtéti) terápia és ez által a Szolgáltatások 

igénybevétele mellett. 

 

3. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 

3.1. A jelentkezés módja: A Kezelési Programra való jelentkezésre interneten van 

lehetőség. A Beteg egy, a honlapon (www.gerinckezeles.hu) megadott címre írt e-

maillel tud a Kezelési Programra jelentkezni. A Beteg levelére válaszul fogja 

megkapni az interneten kitölthető jelentkezési űrlapot. Az űrlap alapján az egyedi 

igényeket figyelembe véve kerül összeállításra a Kezelési Program. 

3.2. Az online jelentkezési rendszer lehetővé teszi a Betegnek, hogy ellenőrizze és javítsa 

az esetleges hibákat, mielőtt elküldené a jelentkezését a Társaságnak. 

3.3. A Beteg kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelőek. 

3.4. A Beteg tudomásul veszi, hogy az általa szolgáltatott adatokban, információkban a 

Szolgáltatások időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Társaságot 

haladéktalanul tájékoztatni köteles. A Beteg e kötelezettség elmulasztása vagy 

megszegése miatt ért károkért a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli. 

3.5. A Beteg kifejezetten kéri a Társaságot, hogy a Társaság a jelen ÁSZF szerinti 

szolgáltatásának teljesítését a jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározott jelentkezését 

követően kezdje meg. 

3.6. A Társaság a Beteg jelentkezésének beérkezését a jelentkezés elküldésétől számított 

48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolja a Beteg részére.  

3.7. A Társaság a Beteg jelentkezésének beérkezésétől számított 2 (kettő) munkanapon 

belül elektronikus úton eljuttatja a Betegnek a Szolgáltatások igénybevételének 

időpontjait, amelyeket a Társaság 1 (egy) hónapra előre oszt be. A Beteg a közléstől 

számított 1 (egy) napon belül elektronikus úton igazolja vissza a Társaságnak, hogy 

egyetért-e a közölt időpontokkal vagy azokat módosítani kívánja. 

3.8. A Társaság a jelen ÁSZF 3.7. pontjában meghatározott, a visszaigazolásra nyitva álló 

határidő lejártát követő 1 (egy) munkanapon belül elektronikusan megküldi a Beteggel 

egyeztetett és véglegesnek tekintendő időpontokat. 

3.9. A Beteg a jelen ÁSZF 3.8. pontjában meghatározott időponttól számított 1 (egy) 

napon belül megfizeti a Társaságnak a jelen ÁSZF 4. pontjában foglalt Díjat. 

3.10. A Beteg 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) 

nap elteltével jár le. Ha a Beteg felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát 

http://www.gerinckezeles.hu/
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tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy 

elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: GerincFókusz Korlátolt 

Felelősségű Társaság; 1112 Budapest, Menyecske u. 33. 4. em. 27. 

(info@gerinckezeles.hu). Ebből a célból felhasználhatja az alábbi felmondási 

nyilatkozat-mintát is (csak a szerződéstől való felmondási szándék esetén töltse ki és 

juttassa vissza): 

„Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk felmondási 

jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja: 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt” 

A Beteg határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta 

előtt elküldi felmondási nyilatkozatát. 

A Beteg felmondása esetén köteles megtéríteni a Társaság számára a szerződés 

megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. 

Hasonlóképpen a Társaság visszatéríti a Beteg által nyújtott ellenszolgáltatás azon 

részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét. 

 

4. DÍJFIZETÉS 

4.1. Felek rögzítik, hogy a Beteg a Szolgáltatások közvetítéséért díjat fizet a Társaságnak. 

4.2. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Beteg a Szolgáltatások igénybevételének díját is a 

Társaság részére fizet meg, amely összeget a Társaság a Beteg képviseletében eljárva 

fizet meg az Egészségügyi Szolgáltatók részére. 

4.3. A Beteg által fizetendő díj összege az alábbiak szerint alakul attól függően, hogy a 

Beteg melyik gerinckezelési csomagot kívánja igénybe venni (a továbbiakban: „Díj”): 

Alap gerinckezelési program: 129.990,- Ft, azaz százhuszonkilencezer-

kilencszázkilencven forint; 

Intenzív (fürdőkórházi kezelés alapú) gerinckezelési program: 154.990, azaz 

százötvennégyezer-kilencszázkilencven forint; 
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Intenzív (gyógytorna alapú) gerinckezelési program: 144.990, azaz 

száznegyvennégyezer-kilencszázkilencven forint; 

Komplex gerinc rehabilitációs program: 114.990, azaz száztizennégyezer-

kilencszázkilencven forint. 

4.4. A Beteg a Díjat előre fizeti meg a Társaság részére banki átutalás útján a Társaság 

OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11714051-21451195-00000000 számú bankszámlájára 

vagy készpénzben az 1145 Budapest, Amerikai út 57. szám alatt, a Semmelweis 

Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék Titkárságán. 

 

5. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 

5.1. A VERTEBRA Hungary Korlátolt Felelősségű Társaságnál történő első kezelési 

alkalmon a Beteg állapotfelmérésére, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságnál történő első kezelési alkalmon a Beteg orvosi 

vizsgálatára kerül sor, amelyen a Beteg állapotát felmérik, valamint összeállítják 

részére a részletes Kezelési Programot.  

5.2. Amennyiben a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság orvosi vizsgálata a Beteg Kezelési Programon történő részvételének 

egészségügyi akadályát vagy annak kockázatát állapítja meg, a Beteg kezelését nem 

kezdi meg. Ez esetben a komplex fürdőgyógyászati ellátásért fizetett díj a Beteg 

részére visszajár, a Beteg ezen túlmenően semmilyen kár- vagy költségtérítési igényt 

nem érvényesíthet. 

5.3. Az Egészségügyi Szolgáltatók a Kezelési Programot a Betegtől kapott információk 

alapján, a jelen szerződés 2.6. pontjában meghatározott szakorvosi javaslat 

figyelembevételével állítják össze. 

5.4. A Kezelési Program felépítéséről, a kezelési módszerekről az Egészségügyi 

Szolgáltatók döntenek. 

5.5. A Társaság tájékoztatja a Beteget arról, hogy a Szent Lukács Gyógyfürdő területén 

kizárólag a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

házirendjében (a továbbiakban: „Házirend”) foglaltak betartása mellett tartózkodhat. 

A Beteg a Kezelési Program megvásárlásával a Házirendet elfogadja és magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. A Házirend az alábbi linken érhető el: 

http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/hazirend. A Házirend megsértése esetén a 

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Beteg 

belépési jogosultságát azonnali hatállyal letilthatja. Ez esetben a Díj arányos része a 
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Beteg részére visszafizetésre kerül. A Szent Lukács Gyógyfürdő területén a Kezelési 

Program igénybevétele a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság által a Beteg rendelkezésére bocsátott proxy órával lehetséges. A 

Kezelési Programnak megfelelő alkalmakat és kezeléseket a proxy órára a Budapest 

Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság tölti fel. A fürdőben a 

proxy óra viselése kötelező. 

5.6. A Beteg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltatások igénybevételekor jelenléti 

ívet, illetve kezelőlapot írassanak alá vele. 

5.7. A Kezelési Program részét képező kezelési alkalmak egymásra épülnek. Amennyiben 

a Beteg a Kezelési Programban meghatározott valamelyik alkalmon nem jelenik meg 

– ide nem értve a jelen ÁSZF 5.8. pontjában foglalt esetet -, szerződésszegésnek 

minősül. Szerződésszegés esetén a Beteg a Díj arányos részét nem követelheti vissza. 

5.8. Amennyiben a Beteg a Kezelési Programban meghatározott valamelyik alkalmon 

önhibáján kívül (Vis Major, egészségében való akadályoztatás esetén vagy abból az 

okból, mert állapotának romlása miatt műtétre van szüksége) nem tud megjelenni és 

erről a tényről a Közvetítőt minimum 2 (kettő) nappal az adott kezelési alkalom 

kezdete előtt értesíti, az adott kezelési alkalomnak a Társaság részére már megfizetett 

összege a Beteg részére az igénybe nem vett kezelési alkalmaknak megfelelően 

visszajár. 

5.9. A Beteg kijelenti, hogy a Szolgáltatások megszervezésével összefüggésben minden 

szükséges információt megkapott a Társaságtól. 

5.10. A Beteg tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos további 

tájékoztatást az Egészségügyi Szolgáltatóktól kapja meg. 

 

6. A TÁRSASÁG FELELŐSSÉGE 

6.1. A Beteg tudomásul veszi, hogy Társaság nem vállal felelősséget az Egészségügyi 

Szolgáltatók által nyújtott Szolgáltatásokért. 

6.2. A Beteg tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatásokkal összefüggésben keletkező 

bármely kárigényt közvetlenül az Egészségügyi Szolgáltatókkal szemben 

érvényesíthet, a Szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő kártérítési felelősség az 

Egészségügyi Szolgáltatókat terheli. 

 

7. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 
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7.1. A Társaság a Betegről tudomására jutott valamennyi személyes adatot bizalmasan 

kezel, továbbá minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy azok 

illetéktelen harmadik személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé. 

7.2. A Beteg felmenti a Társaságot a titoktartási kötelezettség alól az Egészségügyi 

Szolgáltatók irányába. 

 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

8.1. Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. 

8.2. A szerződéskötés nyelve magyar, a Beteg és a Társaság között létrejött szerződés 

írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető 

lesz. 

8.3. A Beteg a Társaság jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásával összefüggő panaszával e-

mailben (info@gerinckezeles.hu) és postai úton (1112 Budapest, Menyecske utca 33. 

4. e. 27.) is fordulhat a Társasághoz, amelyre a panasz megérkezésétől számított 

legkésőbb 30 (harminc) napon belül a Társaság érdemben válaszol. 

8.4. A Felek jelen ÁSZF-fel összefüggésben felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, 

tárgyalásokkal kívánják rendezni. 

8.5. Fogyasztónak minősülő vásárlók a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 

alapján a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független 

békéltető testületekhez fordulhatnak a fogyasztó és a vállalkozás közötti jogviták 

bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében az alábbiak szerint:  

1) Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

békéltető testület illetékes. A fogyasztó lakóhelye, illetve tartózkodási 

helye szerint illetékes békéltető testületek felsorolása elérhető a 

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html honlapon. 

2) A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a 

békéltető testület illetékességét a vállalkozás székhelye alapítja meg.  

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:  

Név: Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1)-488 -2131  

Fax száma: (1)-488-2186 

Név: Dr. Baranovszky György 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
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3) Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az 1) és 2) 

bekezdés szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében 

megjelölt békéltető testület illetékes. 

 

Jelen ÁSZF 2017. május 15. napján lép hatályba és annak módosításáig, illetve 

visszavonásáig érvényes. 

 


