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1. A szerződés tárgya
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Beküldő által elrendelt laboratóriumi vizsgálatokról
a PTE papír alapú lelet helyett elektronikus, PDF formátumú leletet küld a Beküldő részére.
2. Az elektronikus leletküldés személyi és tárgyi feltételei a Beküldő részéről
A Beküldő köteles
2.1
a beteggel megállapodni arra vonatkozóan, hogy a beteg hozzájárul a leletének ily
módon történő közléséhez. Felek rögzítik, hogy a PTE nem köteles ezen
megállapodás meglétét vizsgálni, ezért ennek elmaradásából eredő bármilyen kártérítés
vagy sérelemdíj iránti igényért a Beküldő köteles helytállni.
2.2
a vizsgálatkérő lapon kifejezetten jelezni az elektronikus leletküldési igényét.
Amennyiben erre vonatkozó kérés nincs feltüntetve, a PTE papír alapú leletet küld a
Beküldő részére.
2.3
az elektronikus levél fogadására alkalmas levelezőrendszerrel (e-mail címmel),
valamint sms fogadására alkalmas mobiltelefon készülékkel rendelkezni
2.4
a PDF formátumú lelet megtekintésére alkalmas műszaki feltételeket megteremteni és
fenntartani
2.5
a leletküldéshez szükséges minimum 8 karakter hosszúságú jelszót, az sms-t fogadó
mobiltelefon számát, valamint az e-mail címet a PTE részére megadni
2.6
bármely elérhetőség (mobiltelefonszám, e-mail cím) megváltozása esetén ennek tényét
az új elérhetőség megadásával az sd@pte.hu e-mail címre bejelenteni.

3. A PTE feladatai az elektronikus leletküldéssel kapcsolatban
3.1
3.2
3.3
3.4

az elektronikus leletet PDF formátumban, jelszóval titkosítva, a Beküldő által
megadott e-mail címre megküldeni
a Beküldő által megadott jelszót, e-mail címet és mobiltelefon számot az
adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint megőrizni
a visszakereshetőség érdekében a küldéssel kapcsolatos tevékenységet naplózni
az elfelejtett napi jelszó újraküldésére a PTE – a lelet.pte.hu címen elérhető –
alkalmazást üzemeltet. A jelszó újraküldéshez meg kell adni, a praxisazonosítót, a
pecsétszámot, az email címet és az adott nap dátumát. (felhasználói névre és jelszóra
nincs szükség.) Az alkalmazás információs felületén lehet tájékozódni az ajánlott
rendszerkomponensekről (operációs rendszer, levelező kliens, tömörítő alkalmazás) A
lelet.pte.hu címen javasolt rendszerkomponensek használata esetén a felmerülő
technikai problémákkal kapcsolatban a 72/536-006-os telefonszámon, valamint az
sd@pte.hu e-mail címen 0-24 órában segítséget nyújtani a Beküldő részére.

4. Eljárás helyettesítés esetén
4.1
4.2
4.3
4.4

a Beküldő helyettesítés esetén köteles az sd@pte.hu e-mail címre megküldeni a
helyettes orvos nevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint a helyettesítés
időtartamát
a PTE IT Ügyfélszolgálata a jelszó fogadására megadott telefonszámra megerősítő
jelszót küld, melyet az sd@pte.hu e-mail címről kapott e-mailre válaszolva kell
visszaküldeni
a PTE a helyettesítés ideje alatt a helyettesként megjelölt orvos e-mail címére fogja
küldeni az elektronikus leleteket
A PTE nem vállal semmiféle felelősséget a tévesen megadott adatok okán felmerülő
károkért, az ilyen alapból származó kárigényekkel kapcsolatos felelősségét kifejezetten
kizárja.

5. A lelet újraküldése
A Beküldőnek lehetősége van a lelet újraküldését kérni. Erre irányuló igény esetén, a PTE
lehetőséget biztosít a már kiküldött lelet újraküldésére, amellyel kapcsolatban a leletet készítő
szervezeti egység munkatársát kell keresni telefonon közvetlenül, vagy a központi telefonszámok
segítségével (72/536-000). A lelet újraküldésére leletenként egy alkalommal, az elkészítését követő
30 napig van lehetőség.
6. A szerződés hatálya, megszűnése, módosítása
6.1
6.2

6.3
6.4

Jelen megállapodás annak mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, és határozatlan
időre szól.
Bármelyik fél jogosult a szerződést egyoldalú, címzett, indokolással ellátott
nyilatkozattal azonnal hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), amennyiben a
másik fél a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem
teljesíti 15 napon belül.
Bármelyik fél jogosult a szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, indokolás nélküli
jognyilatkozattal 30 napos határidővel felmondani (rendes felmondás).
A felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják és
megszüntethetik.

7. Vegyes rendelkezések
7.1
7.2

7.3

7.4

Szerződő felek a jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket a
jóhiszeműség és a kölcsönösség szempontjait szem előtt tartva kötelesek gyakorolni.
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során egymás tudomására
jutott tényeket, okiratokat, információkat üzleti titokként bizalmasan kezelik, és e
körben kölcsönösen titoktartási kötelezettség terheli szerződő feleket a szerződés
hatálya alatt és annak megszűnését követően is.
Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződésből fakadó vitáik esetén
elsősorban tárgyalások útján kívánják rendezni, de az esetleges jogviták eldöntésére
hatáskörtől függően kikötik a pécsi székhelyű rendes bíróság kizárólagos
illetékességét.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó szabályai az
irányadóak.

Szerződő felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták 4 eredeti példányban, melyből 3 példány a PTE-t, 1 pedig a
beküldőt illeti.

Kelt:

Kelt:
……………………………………

……………………………….
Pécsi Tudományegyetem
Képv.: Dr. Decsi Tamás klinikai főigazgató

Ellenjegyzők a PTE részéről:
jogi ellenjegyző

szakmai ellenjegyző

