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1. AZ AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 
 

1.1. A MAGYAR OPERÁCIÓ KEZDETE 

 

1949. június 20-án kezdte meg a működését az Állami Biztosító Nemzeti Vállalata, amely hamarosan 

tömegbiztosítóvá vált. 1986-ban a tulajdonos - a magyar állam – megosztotta törzstőkéjét és 

szerződésállományát, majd az Állami Biztosítóból létrehozott két nagy állami biztosítótársaságot: az 

ÁB-t és a Hungária Biztosítót. E lépéssel megszűnt a régi ÁB monopóliuma. 1990. június 1-jén egy 

újabb rendelkezéssel az ÁB 100%-os állami tulajdonú részvénytársasággá alakult át. A társaságot 1992-

ben privatizálták, amelyben a hollandiai Aegon biztosítási világcég tőkeemeléssel 75%-ban többségi 

tulajdont szerzett. A társaság neve ekkor ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt-re módosult. Az állam 1995 

októberében eladta megmaradt aranyrészvényét is, ezzel a holland Aegon csoport 100%-os 

tulajdonossá vált. A társaság 2004 óta működik a mai nevén.  
Az Aegon cégcsoportjának tagjai a hazai élet- és vagyonbiztosítási, valamint a befektetési piac jelentős 

szereplői. Az Aegon kompozit biztosító, amely több mint 60 éves piaci tapasztalatával és meghatározó 

piaci pozíciójával a nemzetközi Aegon csoport egyik legsikeresebb vállalata, az alábbi leányvállalatok 

tulajdonosa:  
Aegon Alapkezelő - 1990-ben alakult. 1995 óta az alapító Aegon Biztosítón kívül külső ügyfeleknek is 

nyújt vagyonkezelési szolgáltatást.   
Aegon Pénztárszolgáltató – Az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztárral kapcsolatos 

adminisztrációs feladatokat lát el a Nyugdíjpénztár megbízásából. 

Help 24 – Országos hálózattal rendelkező, asszisztencia szolgáltatást nyújtó leányvállalat.  
 

1.2. NEMZETKÖZI HÁTTÉR BEMUTATÁSA 

 

Az Aegon 1992 óta a hágai székhelyű nemzetközi Aegon csoport tagja. Az AEGON N.V. a világ egyik 

legjelentősebb nemzetközi biztosítási, vagyonkezelői és nyugdíjszolgáltatásokat nyújtó 

vállalatcsoportja. Negyvenmillió ügyfelet szolgál ki, s több mint 300 milliárd euró vagyont kezel. A világ 

több mint 20 országában 27 500 munkatársat foglalkoztat.  
A legnagyobb leányvállalatok az Egyesült Államokban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban 

működnek, de a csoport jelenléte folyamatosan növekszik Ázsiában és Közép-Kelet-Európában is. Az 

Aegon csoport 1992-ben a magyarországi Állami Biztosító megvásárlásával lépett be a közép-kelet 

európai régióba, azóta 6 országban működik: Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban, 

Romániában, Szlovákiában, Törökországban. 2017. január 1-jétől a közép-kelet európai régió 

összevonásra került a holland, spanyol és portugál Aegon vállaltokkal.  
 

Az Aegon Magyarország teljes termékpalettát kínál az ügyfeleinek, élet- és nem-élet termékeket 

egyaránt. Az Aegon csoporton belül Magyarországon kívül egyedül Hollandiának van élet- és nem-élet 

biztosítási üzletága is. Magyarországnak hosszú távon fontos szerepe van, mivel több szomszédos 

ország nem-élet operációját is innen működtetik majd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.3. CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK AZ AEGONNÁL  

Aegon Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás 
 
Az Aegon Csoportos Biztosítás keretében szerződő partnereink élet-, baleset- és 

betegségbiztosítási védelmet nyújthat az alkalmazottaik/ügyfeleik számára. Termékcsomagunk 

rendkívül rugalmas konstrukció, számos különböző biztosítási elemből áll. Biztosításainkat 

folyamatosan fejlesztjük, így termékkínálatunk állandóan bővül. A biztosítási elemek tetszés szerint 

kombinálhatók, így lehetőséget kínálnak arra, hogy a vállalat számára a leginkább megfelelő, testre 

szabott biztosítási csomag kerüljön összeállításra.  
Jelenleg kb. 800 vállalat 324 000 munkavállalója/ügyfele élvezi az Aegon Csoportos Biztosítások 

védelmét. 

 

Aegon Csoportos Egészségbiztosítások  
Az Aegon Csoportos Egészségbiztosítások 2017 januárjában került bevezetésre társaságunknál az 

TELADOC Hungary Kft.-vel, mint szolgáltatásszervezővel együttműködve. 

 

2. AEGON CSOPORTOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK 
 

2.1. TELADOC Hungary Kft. – AZ ELLÁTÁSSZERVEZŐ 

 

Az Advance Medical Hungary Kft. a 2019-es évtől Teladoc Hungary Kft. néven folytatja munkáját a 

magyar biztosítási piacon. A Teladoc Health világszerte több mint 2 500 munkavállalójával 2018-ban 

több mint 2,6 millió virtuális egészségügyi konzultációt végzett és több millió páciens részére nyújtott 

egészségügyi szolgáltatást. Az Advance Medical Hungary-t 2006 óta tagjai között tudó Advance 

Medical cégcsoport nemzetközi egészségügyi szolgáltatásai a Teladoc Health számára is nagy értéket 

képviselnek. A Teladoc Health vállalatcsoporthoz csatlakozva a Teladoc Hungary a világ elsőszámú 

virtuális egészségügyi ellátást, Virtuális medicinát kínáló hálózatának tagja lett. 

 

Mit nyújt a TELADOC Hungary? 

 13 év piaci tapasztalat 

 New Yorki tőzsdén bejegyzett, innovatív anyavállalat 

 Gyakorlott, több szakmában elérhető orvosi call center 

 Komplex egészségügyi szolgáltatások a virtuális medicinától indulva a járóbeteg és fekvőbeteg 

ellátásokon keresztül, a nagyértékű diagnosztikával bezáróan 

 

A Teladoc számos hazai és nemzetközi biztosítótársaság partnereként részt vesz élet- és 

egészségbiztosítási szolgáltatások szervezésében és lebonyolításában. Szolgáltatásaikkal támogatják 

partnereiket a kockázat elbírálás, az ellátásszervezés, a kárrendezés, a költségellenőrzés és a 

káradminisztráció folyamataiban. 2008 óta szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások kapcsán teljes 

körű folyamatszervezést végez, melynek kiemelkedő eleme az országos egészségügyi szolgáltatói 

partnerhálózatukon keresztül megvalósuló ellátásszervezés. 2008 óta folyamatosan fejleszti 

egészségügyi szolgáltatókból álló partnerhálózatát, mely az ország minden megyéjében, közel 400 

intézményben, 60 településen több ezer szakorvos tudásához kínál hozzáférést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Teladoc Hungary Kft. a nemzetközi know-how és minőségi standardok alkalmazásával igyekszik 

megvalósítani az ügyfelek legmagasabb szintű kiszolgálását. A hazai és nemzetközi ügyfélkör 

dinamikus bővülése és az egyre növekvő esetszám révén nagy tapasztalatra és gyakorlatra tett szert az 

egészségbiztosításhoz kapcsolódó szolgáltatások lebonyolítása terén. 
 

 

Elérhető szolgáltatások: 

 Ellátásszervezés és kárrendezés 

 Nemzetközi Második orvosi vélemény 

 Virtuális medicina szolgáltatások (orvosi tanácsadás telefonon és online, életmód tanácsadás, 

pszichológiai, táplálkozási és mozgásterápiás tanácsadás, 

 Vállalati egészségprogramok 

 Gyógyszertámogató és betegtámogató programok 

 

Kapcsolattartás lehetőségei: 

 telefonon 

 online, adaptív portál felületen keresztül 

 applikáción keresztül 

 videó konzultáció keretében 

 

2.2. MIÉRT ELŐNYÖS AZ ÜGYFELEK (MUNKÁLTATÓ ÉS MUNKAVÁLLALÓ) SZÁMÁRA AZ AEGON 

CSOPORTOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOKAT VÁLASZTANI?  
 A munkáltató fontos feladata, hogy hosszú távon segítsen megőrizni munkavállalói egészségét 

és népszerűsítse az egészségmegőrzést munkavállalói körében, ezáltal teremtve értéket és 

növelve a munkavállalók lojalitását a munkáltató felé.
 A szűrővizsgálatok segítségével az esetleges betegségek megelőzhetők, így a munkáltató 

egészségesebb munkavállalói körrel rendelkezhet.
 A munkavállaló betegség esetén gyors, minőségi ellátás várható, így csökkenthetőek a 

munkáltatói többletköltségek, mint pl. a táppénz és munkaerőpótlás költsége, valamint a 

munkavállaló számára a betegszabadságon töltött idő és a munkabérkiesés.
 Az egyes dolgozói csoportok differenciálhatóak, különböző biztosítási csomagok 

választhatók.

 A munkavállalóknak nem kell időt és energiát áldozniuk a megfelelő ellátás felkutatására, 

sem magán orvosi ellátásokra, sem hálapénzre nem kell költeniük.
 Nincs várólista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.3. VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK 

 

Szolgáltatások 
Preventív Plusz 

csomag 
Komfort Plusz 

csomag  
Prémium Plusz 

csomag Gyerek csomag 

24 órás orvosi segélyvonal  igen igen igen igen 

Második orvosi vélemény  igen igen igen igen 

Korlátlan ellátásszervezés  igen igen igen igen 

Szolgáltatói díjkedvezmény  igen igen igen igen 

Járóbeteg-szakellátás  nem 
16 féle 

orvosszakmában 
bármely 

orvosszakmában 
16 féle 

orvosszakmában 

Ambuláns műtétek  nem igen igen igen 

Laboratóriumi vizsgálatok nem 118 paraméter 173 paraméter 118 paraméter 

Diagnosztikai vizsgálatok nem 16 féle 21 féle 17 féle 

Nagyértékű diagnosztika 3 féle 3 féle 4 féle 3 féle 

Egynapos sebészet igen igen igen igen 

Szűrővizsgálatok évente nem 
hasi UH, labor, 
mellkas, RTG, 
belgyógyászat 

hasi UH, labor, 

mellkas, RTG, 
belgyógyászat, 
nőgyógyászat, 

urológia, szemészet 

nem 

Műtéti szolgáltatás 

Kis műtét:  
62 500 Ft 

Közepes műtét:  
125 000 Ft 

Nagy műtét:  
250 000 Ft 

Kiemelt műtét:  
500 000 Ft 

nem nem nem 

Kórházi ápolás esetére szóló, 
napi térítést nyújtó biztosítás 

5 000 Ft/nap nem nem nem 

Videódoktor szolgáltatás  igen igen igen igen 

Asszisztencia applikáció 
szolgáltatás*  

igen igen igen igen 

 
 

A táblázatban található szolgáltatástípusok a szolgáltatási csomag szerinti tartalommal és 

korlátozásokkal vehetők igénybe az Általános és Különös Feltételekben részletezett 

szabályozások szerint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.4. CSOMAGONKÉNTI DÍJAK 

 

Díjak 
Preventív Plusz 

csomag 
Komfort Plusz 

csomag  
Prémium Plusz 

csomag Gyerek csomag 

Alap havi díj Ft/fő 3.900 Ft 8.990 Ft 11.400 Ft 6.700 Ft 

Videódoktor szolgáltatás havi 
díj Ft/fő 600 Ft 

Asszisztencia applikáció 
szolgáltatás* havi díj Ft/fő 530 Ft 

 

2.5. EGYÉB FELTÉTELEK, A SZERZŐDÉST ÉRINTŐ LÉNYEGES TUDNIVALÓK 

Biztosítási fedezet térbeli és időbeli hatálya: 
 
A biztosítás a Magyarországon bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki, azonban a biztosítási 

eseményeket kiváltó ok a Föld bármely országában bekövetkezhet. A biztosítás a nap 24 órájára 

kiterjed. 

 

Biztosított:  
Biztosított az, aki a szerződővel a csoportos biztosítási szerződés tartama alatt alkalmazotti 

jogviszonyban, vagy valamilyen meghatározott érdekeltségi viszonyban áll, és akit a szerződő 

biztosításra jelöl, illetve életkora 16 és 65 év között, Gyerek csomag esetén 6 hónap és 16 év között 

van.  

 

Biztosítási díj: 

A biztosítási díj a Biztosító kockázatviselésének ellenértéke, amelynek megfizetését a Szerződő vállalta. 

 

Kockázatviselés kezdete és vége:  
A biztosító kockázatviselése a várakozási idő leteltét követően, a szerződésben meghatározott hónap 

első napjának 00:00 órájakor kezdődik meg. 

 

Új biztosított belépése esetén a kockázatviselés kezdete az új belépőről szóló adatszolgáltatás 

biztosítóhoz való beérkezését követő hónap első napjának 00:00 órája.  
Kilépő biztosított vonatkozásában a biztosító kockázatviselése megszűnik a biztosítotti jogviszonyt 

megalapozó körülmény megszűnésére vonatkozó változás-bejelentés biztosítóhoz történő beérkezése 

hónapjának utolsó napján 24:00 órakor. 

 

Adminisztráció, létszámváltozás: 

A biztosítottakról szerződéskötéshez pontos listát kérünk az alábbi adatokkal: 

 név
 születési dátum
 nem
 csoportbesorolás

 

A biztosítottak körében bekövetkező létszámváltozást (be- és kilépés) havonta egyszer kell a 

biztosítónak bejelenteni. A biztosító a megadott adatok alapján a szerződés díját havonta módosítja a 

létszámváltozásnak megfelelően és elszámol a szerződővel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2.6. A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ LEÍRÁSA 

 

24 órás orvosi segélyvonal szolgáltatás:  
Az orvosi segélyhívó központban szakorvosok válaszolják meg a beérkező hívásokat, és tájékoztatást 

adnak a következő kérdések esetén:  
 egészséggel, betegséggel, gyógykezeléssel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos minden olyan 

kérdés, melynek megválaszolása orvosi szaktudást igényel,
 tájékoztatás gyógyszerek összetételét, alkalmazhatóságát, mellékhatásait, 

helyettesíthetőségét, árát illetően,

 tájékoztatás orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ügyeletekről,
 tájékoztatás ügyeletes gyógyszertárakról,
 tájékoztatás egészségügyi intézmények elérhetőségéről.

 

Második orvosi véleményre szolgáltatás:  
Második orvosi véleményre az alábbi események, illetve körülmények együttes fennállása biztosít 

jogosultságot: 

 18 év feletti életkor,
 rendelkezésre álló első orvosi vélemény,
 az egészségügyi szolgáltató által meghatározott, a második orvosi vélemény elkészítéséhez 

szükséges orvosi dokumentumok átadása,

 az egészségügyi szolgáltató által meghatározott egyéb dokumentumok (különösen kérelem,

kérdőív vagy jogi nyilatkozat) kitöltése és aláírása. 

Második orvosi vélemény az alábbi betegségek esetén kérhető:  
 az életet fenyegető rákos (rosszindulatú daganatos) megbetegedés,
 szívbetegség, szív- és érsebészeti beavatkozást igénylő betegség,
 szervátültetés,
 neurológiai és idegsebészeti betegség,
 veleszületett betegség vagy rendellenesség,
 az idegrendszer degeneratív betegségei és szklerózis multiplex,
 veseelégtelenség következtében kialakult betegség, állapot,
 az életet fenyegető betegség, állapot vagy nagy bonyolultságú beavatkozás szükségessége. 

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén az egészségügyi szolgáltató a biztosított által a részére 

rendelkezésre bocsátott orvosi dokumentumok birtokában 30 munkanapon belül beszerzi a második 

orvosi véleményt, amelyet magyar nyelven az egyeztetett módon átad a Biztosítottnak. 

 

Biztosított a második orvosi vélemény tárgyát képező betegség kapcsán a külföldi gyógykezelése 

megszervezését is kérheti, mely kapcsán az Ellátásszervező az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:  
 a megfelelő kórház kiválasztása és javaslattétel biztosított részére,
 árajánlat beszerzése a javasolt kórháztól,
 a kórházi kezelés időpontjának egyeztetése.

 

Szolgáltatói díjkedvezmény és hozzá kapcsolódó ellátásszervezés szolgáltatás:  
A biztosító az ellátásszervezőn keresztül egészségügyi szolgáltatói partnerekből álló hálózatot bíz meg, 

melyeknek segítségével a biztosított számára a biztosított költségén, de az ellátásszervező 

számára aktuálisan elérhető kedvezmény igénybevételének lehetőségével orvosi 

szakellátás, diagnosztika és szűrővizsgálatok megszervezését vállalja Magyarország területén belül.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Az orvosi ellátás szolgáltatás:  
Az orvosi ellátás szolgáltatás az alábbi elemeket tartalmazza:  

 Járóbeteg-ellátás: betegség vagy baleset következtében szükségessé váló, szakorvos által 

végzett egyszeri vagy alkalomszerű egészségügyi ellátás, labor illetve diagnosztikai vizsgálat, 

amely nem minősül fekvőbeteg-ellátásnak.
 Ambuláns műtétek: az ambuláns sebészi beavatkozás olyan járóbeteg-ellátás keretében 

végzett sebészeti beavatkozás, amely nem igényel kórházi ellátást.

 Laboratóriumi vizsgálatok
 Diagnosztika és nagyértékű diagnosztika
 Egynapos sebészet: jogszabályban meghatározott olyan tervezhető és programozott 

sebészeti beavatkozás, amelyet a jogszabálynak megfelelően, erre engedélyezetten működő 

egészségügyi szolgáltatónál végeznek, feltéve, hogy az orvosi szakvélemény és a szakma 

szabályai szerint az ellátás indokolt és elvégezhető a vizsgálati eredménye alapján, és amely 

elvégzését követően a páciens a műtétet követő 24 órán belüli megfigyelés után, a saját lábán 

kísérővel elhagyhatja az ellátó intézményt.
 Szűrővizsgálatok: biztosított orvosi vizsgálata, amelynek célja a betegség tüneteit nem 

mutató (tünetmentes) személy esetleges betegségének vagy kórmegelőző állapotának – 

ideértve a betegségre hajlamosító kockázati tényezőket is – korai felismerése.
 Gyógytorna: orvosszakmailag indokolt akut esetben biztosítási időszakonként legfeljebb a 

szolgáltatási csomagban megjelölt alkalommal vehető igénybe.

 

Személyre szabott szűrővizsgálati csomag összeállítása és megszervezése szolgáltatás:  
A Biztosított telefonon kérheti az Ellátásszervezőtől a számára - az életkora és neme alapján - ajánlott 

szűrővizsgálatok megnevezését. A megszervezett szűrővizsgálatok díját minden esetben a Biztosított 

fizeti. 

 

Műtéti szolgáltatás 

A Biztosító kockázatviselésének hatálya alatt a Biztosítotton orvos által elvégzett és orvosilag indokolt 

műtéte esetén a Biztosító az adott Biztosítottra vonatkozóan műtéti térítést fizet. A műtéti térítés 

összege a Biztosítotton végrehajtott műtéti eljárás kategóriájához tartozó biztosítási összeg. 

 

Kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás 

A Biztosítottnak az orvosi szempontból indokolt, és a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének 

hatálya alatt megkezdődő kórházi ápolása esetén a Biztosító a kórházi ápolás kezdetekor aktuális, az 

adott Biztosítottra vonatkozó biztosítási összeget a kórházi ápolás minden napjára kifizeti. 

 

MyTeladoc okostelefon applikáció és Videódoktor szolgáltatás 

Elérhető szolgáltatások: 

• 24 órás orvosi call center 

• online orvosi tanácsadás 

• card Network / térképes szolgáltató kereső és időpont foglaló 

• online kárbejelentés 

• videódoktor szolgáltatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE 

 

 A biztosított a szolgáltatásszervezőhöz (Teladoc Hungary Kft.) a +36-1-4611517-es telefonon 

jelentkezhet be.
 A szolgáltatásszervező a személyes adatok alapján a szolgáltatásra való jogosultságot 

ellenőrzi.
 A panaszok, igények alapján a szolgáltatásszervező javaslatot tesz a nyújtandó egészségügyi 

szolgáltatásra. A szolgáltatásszervező visszahívás során pontosítja az ellátás időpontját és 

helyszínét. Budapesten azonnali traumatológiai ellátást tud szervezni a kórházi ellátást nem 

igénylő esetekben, tervezhető esetben legkésőbb 5 napon belül megszervezi a szükséges 

ellátást. 
 
 
 
 
 

 



 

2.8. KIEMELT ELLÁTÓ-PARTNEREINK 

Affidea Diagnosztikai Központok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Affidea Diagnosztikai Központok elérhetősége 

 

Affidea Váci Greens Egészségközpont  
Cím: 1138 Budapest, Váci út 117-119. B épület 

(Bejárat a Föveny u. 4-6. felől) Telefon: +36 1 

803 6464  
E-mail: vacigreens@affidea.hu 

 

Affidea Diagnosztika – Bank Center  
Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank 

Center irodaház, földszint)  
Telefon: +36 1 803 6464 

E-mail: bankcenter@affidea.hu 

 

Affidea Diagnosztika – Mammut II. 

Cím:1024 Budapest, Lövőház utca 2-

6. Telefon: +36 1 803 6464 E-mail: 

mammut@affidea.hu 

 

Affidea Diagnosztika – Megyeri út 

Cím: 1044 Budapest, Megyeri út 53.  
Telefon: +36 1 803 6464 

E-mail: megyeri@affidea.hu 

 

Affidea For Men Férfiegészség-központ 

Cím: 1112 Budapest, Sasadi út 184.  
Telefon: +36 1 599 9399 

E-mail: men@affidea.hu 

 

  

 
 
 
 

 

Az Affidea a fejlett képalkotó diagnosztikai és  
onkoterápiás szolgáltatások vezető 

szolgáltatója Európában. 14 országban közel 

170 diagnosztikai központban több mint 4,4 

millió pácienst lát el évente. 25 éves múlttal (az 

első központ 1991-ben Magyarországon nyílt 

meg, akkor még IMC néven), szakértelemmel  
és a kategóriájában legmodernebb 

diagnosztikai berendezésekkel áll mind a 

magán, mind az állami egészségügyi 

szolgáltatást igénybe vevő páciensek 

rendelkezésére. 

 

https://www.affidea.hu/ 
 

 

 

Affidea Diagnosztika – Péterfy Sándor Utcai 

Kórház és Baleseti Intézet 

Cím: 1076 Budapest, Péterfy S. utca 8-20 

 

Baleseti Központ: 1081 Budapest, Fiumei út 17. 

Telefon: +36 1 803 6464 

E-mail: peterfy@affidea.hu 

 

Affidea Diagnosztika – Dózsa György út 

Cím: 1062 Budapest, Dózsa György út 112. 

Telefon:+36-30-944-68-60 E-mail: 

mav@affidea.hu 

 

Affidea Diagnosztika – Nyírő Gyula Kórház 

Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 59.  
Telefon: +36 1 803 6464 

E-mail: nyiro@affidea.hu 

 

Affidea Diagnosztika – Szent Margit Kórház 

Cím: 1032, Budapest Bécsi út 132. B- Épület, 1. 

emelet  
Telefon: +36 1 803 6464 

E-mail: margitkorhaz@affidea.hu 

 

Affidea Diagnosztika – Debrecen 

Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98 

Telefon: +36-30/944-6920 E-mail: 

debrecen@affidea.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.affidea.hu/


 

Affidea Diagnosztika – Szeged  
Cím: 6725 Szeged, Semmelweis utca 6. 

Telefon: +36-30/944-6950 

E-mail: szeged@affidea.hu 

 

Affidea Diagnosztika – Győr 

Cím: 9023 Győr, Vasvári Pál utca 

2. Telefon: +36-30/944-6855 

 

Árkád, Mamut és Corvin Egészségközpont  

 

E-mail: gyor@affidea.hu 

 

Affidea Diagnosztika - Orosháza 

Cím: 5900 Orosháza, Könd utca 

59. Telefon: +36-68/411-166/631  
E-mail: oroshaza@affidea.hu , ct@ohk.hu , 

mammo@ohk.hu 
 
 
 
 

 

Az Árkád Egészségközpont Budapesten, az 

Árkád Bevásárlóközpont 3. emeletén található 

jól szervezett orvosi központ 21-féle szakorvosi 

rendelővel, amely felöleli az orvostudomány 

főbb szakterületeit. Magánkórházi háttérrel 

rendelkezik, ahol a felmerülő kórházi ellátást is 

biztosítani tudja. Tömegközlekedéssel és 

autóval is könnyen megközelíthető, frekventált 

helyeken, parkolási lehetőséggel, esztétikus 

környezetben várja pácienseit. 

 

Cím: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25., Árkád 

I., 3. emelet 

http://www.arkadegeszsegkozpont.hu/ 
 

 

A Mammut Egészségközpont Budapesten, a 

Mammut II. Bevásárlóközpont 4. emeletén 

található. Több mint 30 kiválóan képzett 

szakorvossal, járóbeteg ellátással, 25 szakággal, 

teljes körű laboratóriumi- és képalkotó 

diagnosztikai szolgáltatással áll páciensei 

rendelkezésére. Magánkórházi háttérrel 

rendelkezik, ahol a felmerülő kórházi ellátást is 

biztosítani tudja. Tömegközlekedéssel és 

autóval is könnyen megközelíthető, frekventált 

helyeken, parkolási lehetőséggel, esztétikus 

környezetben várjuk pácienseinket. 

 

Cím: 1024  Budapest,  Lövőház  utca  1-5.  ,  
Mammut II., 4. emelet 
http://www.mammutegeszsegkozpont.hu/  

 

Corvin Egészségközpont: 

Cím: 1083 Budapest, Futó utca 37-45., Corvin 

Pláza 

http://corvinegeszsegkozpont.hu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.arkadegeszsegkozpont.hu/
http://www.mammutegeszsegkozpont.hu/
http://corvinegeszsegkozpont.hu/


Budai Egészségközpont 

 

A négyszeres Superbrands-díjas Budai 

Egészségközpontban minden privát járóbeteg 

szolgáltatást egy helyen megtalálható, több 

mint 150 neves szakorvos magánrendelése 

érhető el mintegy 45 szakterületen. 

Szolgáltatásukat a főváros frekventált, központi 

részén, mégis nyugodt, elegáns környezetben 

nyújtják, melyet nem csak magánszemélyek 

veszik igénybe: jelenleg több mint 220 hazai és  
multinacionális vállalat szerződött 

egészségügyi szolgáltatói. 

 

Cím: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 8., 1126 

Budapest, Királyhágó utca 1-3.  
http://bhc.hu/ 

 

Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati 

Magánklinika a legmagasabb szintű szakmai 

színvonalat a maximálisan igényes ellátással 

kívánja összekapcsolni. Most, amikor 

általánossá kívánják tenni, hogy az Európai 

Unió, így Magyarország állampolgárai is  
bármely uniós állam egészségügyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intézményében kezeltethetik magukat, különös 

jelentőségű egy könnyen elérhető, igényes 

hazai magánintézmény működtetése. A 

Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati 

Magánklinika egyetemi klinikai múlttal 

rendelkező, csapatmunkára felkészült állandó 

szakember és szakdolgozói személyzettel,  
együttszülésre alkalmas egyágyas 

szülőszobákkal és családias, minden igényt 

kielégítő kórtermekkel, korszerűen berendezett 

műtőkkel kívánja biztosítani a szülések, a 

műtétek alatti, illetve utáni emberközpontú, 

individuális szakellátást és a szakmai 

szűrőprogramok lebonyolítását. 

 

Cím: Budapest, 1125, Kútvölgyi út 4. 

Ambulancia: Kútvölgyi Kórház - Rendelőintézet 

1. emelet  
Szülészet, Fekvőbeteg osztály: Kútvölgyi 

Kórház 5. emelet  
Maternity Stúdió: 1027 Budapest, Vitéz u. 5-7.  
4. emelet 

http://maternity.hu/ 

http://bhc.hu/
http://maternity.hu/


MedCity Egészségközpont 

 

A MEDCITY Egészségközpont, a magán-

egészségügyi ellátás új szereplője, méretei és 

belső kialakítása révén Budapest egyik 

legnagyobb és legkorszerűbb egészségügyi 

szolgáltató központja, amely több mint 6.000 

m2-en, kiemelt járóbeteg-szakellátással, 

képalkotó és laboratóriumi diagnosztikával, 

speciális személyes és családi, vállalati 

szűrővizsgálati programokkal is foglalkozik. A 

központ saját, ingyenesen igénybe vehető 

parkolóval is rendelkezik.  
 

Cím: 1044 Budapest, Megyeri út 53. 
http://medcity.hu/  

 
 
 

MOM Szent Magdolna Magánkórház 

 

A MOM Szent Magdolna Magánkórház Buda 

zöldövezeti részén, a MOM Park 

Bevásárlóközpont II. emeletén található. Buda 

egyik legnagyobb és legtöbb szakmai 

ágazatával rendelkező magánklinikájaként 

személyre szabott és a legjobb egészségügyi 

ellátást biztosítja.  
 

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM 

Park II. emelet  
http://mom-hospital.com/ 

 

Róbert Károly Magánkórház 

 

A családi kórház, amelynek értékrendjében az  
egészség, az öngondoskodás, a 

felelősségvállalás és a tudatosság nem csak 

üres fogalmak, hanem a boldogulás 

kulcsszavai. Céljuk az, hogy prémium minőségű 

egészségügyi szolgáltatásokat biztosítsunk a 

széles középosztály számára. 

 

Cím: 1135 Budapest, Lehel út 59., C épület 
http://www.robertkorhaz.hu/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://medcity.hu/
http://mom-hospital.com/
http://www.robertkorhaz.hu/

