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1. fejezet 
           Általános rendelkezések 

 
 

1.1. Az Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja 

 

A  Szabályzat  célja,  hogy  meghatározza  a  Felső‐Szabolcsi  Kórházban  (a  továbbiakban:  Intézmény) 

végzett személyes, egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének törvényes 

rendjét, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az 

adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.  

Az  Intézmény  kiemelten  fontosnak  tartja  a  betegek,  munkavállalók  információs  önrendelkezési 

jogának tiszteletben tartását. 

A  Felső‐Szabolcsi  Kórház  kötelezettségek  vállal  arra,  hogy  adatkezelése  megfeleljen  a  mindenkor 

hatályos törvényi előírásoknak. 

 
1.2. A Szabályzat hatálya 
 
A Szabályzat személyi hatálya  

a. az  Intézmény  valamennyi  közalkalmazottjára,  valamint  az  Intézménnyel  egyéb, 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes és jogi személyekre, 

b. az egészségügyi szakemberképzés céljából a betegellátásban résztvevőkre terjed ki. 

 

A Szabályzat tárgyi hatálya  

a. a védelmet élvező adatok teljes körére, a róluk készült másolatok, fizikai megjelenési és 

tárolási  formájától  függetlenül,  ideértve  a  hibás,  téves,  selejtezett  adathordozókat  is 

megsemmisülésükig, 

b. minden  személyes  és  különleges  adatot  kezelő  rendszerre  a  feldolgozás  helyétől, 

módjától, adathordozó anyagától függetlenül, 

c. az  Intézményben  fekvő‐  és  járóbeteg  szakellátásban  részt  vett/  részt  vevő  személyek 

adataira terjed ki.  

 

A Szabályzat időbeli hatálya, módosítása 

A Szabályzat visszavonásig érvényes.  

Az Intézmény adatvédelmi tisztviselőjének jogszabályi, szakmai, strukturális és egyéb változás esetén, 

de legalább évente szükséges felülvizsgálni és szükség szerint átdolgozni.  

 

A Szabályzat megismertetése és használata 

A Szabályzat teljes terjedelmében minden személy számára elérhető a Kórház internetes felületén1.  

A  Szabályzat  alapján  tartott  adatvédelmi  oktatáson  való  részvétel,  az  ott  hallottak  elsajátítása, 

valamint a Szabályzat ismerete a jogviszony létesítésének feltétele.  

Az  Intézmény  minden  betegellátó  osztályán,  valamint  a  háttér  osztályokon,  munkacsoportokban 

egység  (osztály) adatvédelmi  felelős került  kinevezésre, akik évente az adatvédelmi  tisztviselő által 

szervezett  oktatáson  vesznek  részt.  Az  így  megszerzett  ismereteket  pedig  továbbadják  a  saját 

osztályaikon. 

                                                            
1 www.kisvardakorhaz.hu 
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1.3.  Fogalommeghatározás 

Adatfeldolgozó2:  
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az 

adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 

Adathordozó: 
 minden olyan anyag vagy eszköz, amely adatok felvételére, elektronikus továbbítására, lejegyzésére, 
tárolására, a tárolt adatok megjelenítésére vagy megváltoztatására, és visszaolvasására alkalmas. 

 
Adatkezelés3:  
az  alkalmazott  eljárástól  függetlenül  az  adaton  végzett  bármely  művelet  vagy  a  műveletek 
összessége,  így  különösen  gyűjtése,  felvétele,  rögzítése,  rendszerezése,  tárolása,  megváltoztatása, 
felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,  nyilvánosságra  hozatala,  összehangolása  vagy 
összekapcsolása,  zárolása,  törlése  és  megsemmisítése,  valamint  az  adat  további  felhasználásának 
megakadályozása,  fénykép‐,  hang‐  vagy  képfelvétel  készítése,  valamint  a  személy  azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj‐ vagy tenyérnyomat, DNS‐minta, íriszkép) rögzítése 

 
Adatkezelés korlátozása4:  

a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján 
 
Adatkezelő5: 

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a 
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha 
az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 

adatkezelő  kijelölésére  vonatkozó  különös  szempontokat  az  uniós  vagy  a  tagállami  jog  is 
meghatározhatja; 
 

Adatmegsemmisítés6:  
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
 

Adattovábbítás7:  
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele 
 

Adattörlés8:  
az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 
 

Adatvédelmi incidens9: 
az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy 

nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 
Adatzárolás:  

az adat azonosító  jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott  időre történő 

                                                            
2 GDPR rendelet 4. cikk 8. pont 
3 Infotv. 3.§ 10. pont 
4  Infotv. 3.§ 15. pont 
5GDPR rendelet 4.cikk, 7. pont 
6  Infotv. 3.§ 16. pont 
7 Infotv.3.§ 11. pont 
8 Infotv. 3.§ 13. pont 
9 Infotv. 3.§  26.pont 
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korlátozása céljából. 

 
Beteg10: 
 az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy. 
 

Betegellátó11:  
a  kezelést  végző  orvos,  az  egészségügyi  szakdolgozó,  az  érintett  gyógykezelésével  kapcsolatos 
tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész. 

 
Egészségügyi adat12:  
az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az 

elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve 
az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá 
az  előzőekkel  kapcsolatba  hozható,  az  azokat  befolyásoló  mindennemű  adat  (pl.  magatartás, 

környezet, foglalkozás); 
 
Egészségügyi dokumentáció13:  

a  gyógykezelés  /  egészségügyi  szolgáltatás  során a betegellátó  /  egészségügyi  dolgozó  tudomására 
jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen 
más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától. 

 
Egészségügyi ellátás:  
a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások összessége. 

 
Egészségügyi személyes adat: 
az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett 

múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról.  
Ide tartoznak különösen: 
• egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel; 
• a  természetes  személy  egészségügyi  célokból  történő  egyéni  azonosítása  érdekében  hozzá 

rendelt szám, jel vagy adat; 

• valamely  testrész  vagy  a  testet  alkotó  anyag  ‐  beleértve  a  genetikai  adatokat  és  a  biológiai 

mintákat is ‐ teszteléséből vagy vizsgálatából származó információk; 

• az  érintett  betegségével,  fogyatékosságával,  betegségkockázatával,  kórtörténetével,  klinikai 

kezelésével  vagy  fiziológiai  vagy  orvosbiológiai  állapotával  kapcsolatos  információ,  függetlenül 

annak  forrásától,  amely  lehet  például  orvos  vagy  egyéb  egészségügyi  dolgozó,  kórház, 

orvostechnikai eszköz vagy diagnosztikai teszt. 

 
Elektronikus információs rendszer biztonsága:  

az  elektronikus  információs  rendszer  olyan  állapota,  amelyben  annak  védelme  az  elektronikus 
információs rendszerben kezelt adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint 
az elektronikus információs rendszer elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából 

zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos. 
 
   

                                                            
10 Eütv. 3.§ a) 
11 Eüak. 3.§ g) pont 
12 Eüak. tv. 3.§ a) pont 
13 Eüak. 3.§ e) pont 
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Érintett14: 

bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 
 
Érintett hozzájárulása:  
az  érintett  akaratának  önkéntes,  konkrét  és  megfelelő  tájékoztatáson  alapuló  és  egyértelmű 

kinyilvánítása,  amellyel  az  érintett  nyilatkozat  vagy  a  megerősítést  félreérthetetlenül  kifejező 
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 
 

GDPR rendelet 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a  természetes 
személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő  védelméről  és  az  ilyen  adatok 
szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  General  Data 
Protection Regulation (általános adatvédelmi rendelet)  

 

Gyógykezelés15:  
minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, 
korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás 

szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi 
rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, 
ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyfürdőellátások kiszolgálását, a mentést és 

betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is. 
 

Harmadik személy16:  

olyan természetes vagy  jogi személy,  illetve  jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, 
akik  az  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  közvetlen  irányítása  alatt  a  személyes  adatok  kezelésére 

irányuló műveleteket végeznek; 
 
Hozzájárulás17: 

az  érintett  akaratának  önkéntes,  határozott  és  megfelelő  tájékoztatáson  alapuló  egyértelmű 
kinyilvánítása,  amellyel  az  érintett  nyilatkozat  vagy  az  akaratát  félreérthetetlenül  kifejező  más 
magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez 

 
Kezelést végző orvos:  
a  beteg  adott  betegségével,  illetve  egészségi  állapotával  kapcsolatos  vizsgálati  és  terápiás  tervet 

meghatározó,  valamint ezek keretében beavatkozásokat végző orvos, aki a beteg gyógykezeléséért 
felelősséggel tartozik vagy abban közreműködő orvos (pl.: konzílium, telemedicina, stb.). 
 

Közeli hozzátartozó18:  
a házastárs, az egyeneságbeli  rokon, az örökbe fogadott, a mostoha‐ és nevelt gyermek, az örökbe 
fogadó, a mostoha‐ és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs; 

 
Közérdekből nyilvános adat: 
a közérdekű adat  fogalma alá nem  tartozó minden olyan adat,  amelynek nyilvánosságra hozatalát, 

megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét szabályzat közérdekből elrendeli; 
 
   

                                                            
14 Infotv. 3.§ 1. pont 
15 Eüak. 3.§ c) pont 
16 Infotv. 3.§ 22.pont 
17 Infotv. 3.§ 7. pont 
18 Eüak. 3.§ j) pont 
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Közérdekű adat19: 

az  állami  vagy  helyi  önkormányzati  feladatot,  valamint  jogszabályban  meghatározott  egyéb 
közfeladatot  ellátó  szerv  vagy  személy  kezelésében  lévő  és  tevékenységére  vonatkozó  vagy 
közfeladatának  ellátásával  összefüggésben  keletkezett,  a  személyes  adat  fogalma  alá  nem  eső, 
bármilyen  módon  vagy  formában  rögzített  információ  vagy  ismeret,  függetlenül  kezelésének 

módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti 
felépítésre,  szakmai  tevékenységre,  annak  eredményességére  is  kiterjedő  értékelésére,  a  birtokolt 
adatfajtákra  és  a  működést  szabályozó  jogszabályokra,  valamint  a  gazdálkodásra,  a  megkötött 

szerződésekre vonatkozó adat. 
 
Különleges adat20:  

a)  a  faji eredetre, a nemzetiséghez  tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 
vagy  más  világnézeti  meggyőződésre,  az  érdek‐képviseleti  szervezeti  tagságra,  a  szexuális  életre 
vonatkozó személyes adat, 

b) az  egészségi  állapotra,  a  kóros  szenvedélyre  vonatkozó  személyes  adat,  valamint  a  bűnügyi 
személyes adat; 

 
Orvosi titok21: 
a  gyógykezelés  során  az  adatkezelő  tudomására  jutott  egészségügyi  és  személyes  adat,  továbbá  a 

szükséges  vagy  folyamatban  lévő,  illetve  befejezett  gyógykezelésre  vonatkozó,  valamint  a 
gyógykezeléssel  kapcsolatban  megismert  egyéb  adat.  Az  adatkezelőre  vonatkozik  az  orvosi 
titoktartás, mely  alól  csak  a  beteg  írásos  hozzájárulása  adhat  felmentést,  illetve  a  törvény  alapján 

kötelező adattovábbítás jelent kivételt. 
 

Rendelkezésre állás:  

annak  biztosítása,  hogy  az  elektronikus  információs  rendszerek  az  arra  jogosult  személy  számára 
elérhetőek, és az abban kezelt adatok felhasználhatóak legyenek. 
 

Sértetlenség:  
az  adat  tulajdonsága,  amely  arra  vonatkozik,  hogy  az  adat  tartalma  és  tulajdonságai  az  elvárttal 
megegyeznek. 

 
Sürgős szükség22:  
Az  egészségi  állapotában  hirtelen  bekövetkezett  olyan  változás,  amelynek  következtében  azonnali 

egészségügyi  ellátás  hiányában  az  érintett  közvetlen  életveszélybe  kerülne,  illetve  súlyos  vagy 
maradandó egészségkárosodást szenvedne. 
 

Személyes adat23:  
az érintettre vonatkozó bármilyen információ. 

   

                                                            
19 Infotv. 3.§ 5.pont 
20 Infotv. 3.§ 3. pont 
21 Eüak. 3.§ d) pont 
22 Eüak. 3.§ k) pont 
23 Infotv. 3.§ 2.pont 
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2. fejezet 
Az adatkezelés irányelvei 

2.1. Alapelvek célja 

Az  adatvédelmi  alapelvek24  iránymutatásként  szolgálnak,  annak  érdekében,  hogy  az  Intézményben 

történő személyes adatok valamint személyes adatok és a hozzájuk kapcsolódó egészségügyi adatok 

kezelése maradéktalanul megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak.  

Az  Intézményben  valamennyi  adatkezeléssel  megbízott  személy  (dolgozó)  munkája  ellátása  során 

kezeli  és  megőrzi  a  munkaköréhez,  feladatellátáshoz  szükséges  adatokat  az  adatkezelés 

jogszabályban  meghatározott,  az  alábbi  pontokba  foglalt  alapelveire  tekintettel,  továbbá 

gondoskodik  arról,  hogy  az  általa  vezetett  nyilvántartások  adataihoz  illetéktelen  személy  ne  férjen 

hozzá, ügyel a nyilvántartások biztonságos kezelésére és tárolására, valamint betartja a személyes és 

egészségügyi  adatok  kezelésére  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezéseket,  vezetői  utasításokat, 

előírásokat. 

 
2.2. Az adatkezelés alapelvei 
 
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve  

A  személyes  adatok  kezelését  jogszerűen és  tisztességesen,  valamint  az  érintett  számára  átlátható 

módon kell végezni. 

 

Célhoz kötöttség elve 

A  személyes  adatok  gyűjtése  csak  meghatározott,  egyértelmű  és  jogszerű  célból  történhet,  és  a 

személyes adatok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

 

Adattakarékosság elve 

A  személyes  adatok  kezelésének  célja megfelelő  és  releváns  legyen,  és  csak  a  szükséges mértékű 

lehet. 

 

Pontosság elve 

A  személyes  adatoknak  pontosnak  és  naprakésznek  kell  lenniük.  A  pontatlan  személyes  adatokat 

haladéktalanul helyesbíteni vagy törölni kell. 

 

Korlátozott tárolhatóság elve 

A  személyes  adatok  kezelését  oly  módon  kell  végezni,  hogy  megfelelő  technikai  vagy  szervezési 

intézkedések  alkalmazásával  biztosítva  legyen a  személyes  adatok megfelelő  biztonsága,  az  adatok 

jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen  elvesztésével,  megsemmisítésével  vagy 

károsodásával  szembeni  védelmet  is  ideértve.  Az  adatvédelem  elveit  minden  azonosított  vagy 

azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. 

 

Integritás és bizalmas jelleg 

A  szervezet  adatkezelést  végző  alkalmazottja  fegyelmi,  kártérítési,  szabálysértési  és  büntetőjogi 

felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást 

                                                            
24 GDPR rendelet 5. cikk 
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szerez  arról,  hogy  az  általa  kezelt  személyes  adat  hibás,  hiányos,  vagy  időszerűtlen,  köteles  azt 

helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. 

 

Elszámoltathatóság elve 

Az  adatkezelő  felelős  a  személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó  fenti  elveknek  való megfelelésért, 

továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. 

 

 

3. fejezet 
Személyes adatok kezelésének jogalapja, célja 

 

 

A  (különleges)  személyes  adatot  Intézményünk  csak  jogszabályban  meghatározott  célból,  jog 

gyakorlása  és  kötelezettség  teljesítése  érdekében  kezel,  vagy  önkéntes  adatszolgáltatás  alapján, 

előre meghatározott célból, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig (az adatkezelés 

célhoz kötött és arányos mértékű). 

 

A  személyes  adatok  kezelése  a  vonatkozó  jogszabályok  előírásainak  megfelelően  történik,  az 

adatkezelés  átlátható,  valamint  tisztességesség  elvének  megfelelő.  Az  adatkezelés  során  a  Felső‐

Szabolcsi  Kórház  a  kezelt  adatok minimálisra  csökkentésére  törekszik  az  adattakarékosság  elvének 

megfelelően. 

 

Intézményünk minden érintett számára biztosítja a tájékoztatáshoz való  jogot mind az adatkezelés, 

mind az érintettek jogainak gyakorlására vonatkozóan. 

 

3.1. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

 

Az Intézmény a személyes adatokat kizárólag azért kezeli25, mert 

- az  törvényben  meghatározott  feladatainak  ellátásához  feltétlenül  szükséges  és  ahhoz  az 

érintett vagy törvényes képviselője kifejezett hozzájárulását adta, vagy 

- az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek 

életét,  testi  épségét  vagy  javait  fenyegető  közvetlen  veszély  elhárításához  vagy 

megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy 

- az adatkezelés közérdekű26. 

 

Különleges személyes adat (egészségügyi adat) kezelésére27 abban esetben kerül sor, ha az az érintett 

vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét 

vagy  javait  fenyegető  közvetlen  veszély  elhárításához  vagy  megelőzéséhez  szükséges  és  azzal 

arányos. 

   

                                                            
25 Infotv. 5.§ (1) bek. 
26 GDPR rendelet 6. cikk 
27  Infotv. 5,§ (2) bek. 
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3.2. Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének elsődleges célja28: 

1. az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, 

 

2. a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti 

tevékenységet is, 

 

3. az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 

 

4. a  népegészségügyi,  közegészségügyi  és  járványügyi  érdekből  szükségessé  váló  intézkedések 

megtétele, 

 

5. a betegjogok érvényesítése. 

3.3. Egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének további célja29 : 

1. egészségügyi szakember‐képzés, 

 

2. orvos‐szakmai  és  epidemiológiai  vizsgálat,  elemzés,  az  egészségügyi  ellátás  tervezése, 

szervezése, költségek tervezése, 

 

3. statisztikai vizsgálat, 

 

4. hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás, 

 

5. az  egészségügyi  adatot  kezelő  szerv  vagy  személy  hatósági  vagy  törvényességi  ellenőrzését, 

szakmai  vagy  törvényességi  felügyeletét  végző  szervezetek  munkájának  elősegítése,  ha  az 

ellenőrzés  célja más módon  nem  érhető  el,  valamint  az  egészségügyi  ellátásokat  finanszírozó 

szervezetek feladatainak ellátása, 

 

6. a  társadalombiztosítási,  illetve  szociális  ellátások  megállapítása,  amennyiben  az  az  egészségi 

állapot  alapján  történik,  valamint  a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos 

állományának  szolgálati  jogviszonyáról  szóló  törvény  szerinti  rendvédelmi  egészségkárosodási 

ellátás megállapítása, 

 

7. az  egészségügyi  ellátásokra  jogosultak  részére  a  kötelező  egészségbiztosítás  terhére  igénybe 

vehető  szolgáltatások  rendelésének  és  nyújtásának,  valamint  a  gazdaságos  gyógyszer‐, 

gyógyászati  segédeszköz‐  és  gyógyászati  ellátás  rendelési  szabályai  betartásának  a  vizsgálata, 

továbbá  a  külön  jogszabály  szerinti  szerződés  alapján  a  jogosultak  részére  nyújtott  ellátások 

finanszírozása,  illetve  az  ártámogatás  elszámolása,  valamint  a  társadalombiztosítási  ellátások 

megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások visszafizetése, megtérítése érdekében, 

 

8. bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott feladatok 

ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés, 

                                                            
28 Eüak. 4.§ (1) bek. 
29 Eüak. 4.§ (2) bek. 
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9. a  nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló  1995.  évi  CXXV.  törvényben meghatározott  feladatok 

ellátása, az abban kapott felhatalmazás körében, 

 

10. közigazgatási hatósági eljárás, 

 

11. szabálysértési eljárás, 

 

12. ügyészségi eljárás, 

 

13. bírósági eljárás, 

 

14.  az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása, 

 

15. a  munkavégzésre  való  alkalmasság  megállapítása  függetlenül  attól,  hogy  ezen  tevékenység 

munkaviszony,  közalkalmazotti,  kormányzati  szolgálati,  közszolgálati  vagy  állami  szolgálati 

jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében történik, 

 

16. közoktatás,  felsőoktatás  és  szakképzés  céljából  az  oktatásra,  illetve  képzésre  való  alkalmasság 

megállapítása, 

 

17. a  katonai  szolgálatra,  illetve  a  személyes  honvédelmi  kötelezettség  teljesítésére  való 

alkalmasság megállapítása, 

 

18.  munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés, 

 

19. az  egészségügyi  ellátásokra  jogosultak  részére  vényen  rendelt  gyógyszer,  gyógyászati 

segédeszköz  és  gyógyászati  ellátás  folyamatos  és  biztonságos  kiszolgáltatása,  illetve  nyújtása 

érdekében, 

 

20. a munkabalesetek,  foglalkozási megbetegedések  ‐  ideértve  a  fokozott  expozíciós  eseteket  is  ‐ 

kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele, 

 

21. az egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás, 

 

22. eredményesség  alapú  támogatásban  részesülő  gyógyszerek,  gyógyászati  segédeszközök 

eredményességének,  támogatásának  megállapítása,  és  ezen  gyógyszerekkel  kezelt  kórképek 

finanszírozási eljárásrendjének alkotása, 

 

23.  betegút‐szervezés, 

 

24. az  egészségügyi  szolgáltatások  minőségének  értékelése  és  fejlesztése,  az  egészségügyi 

szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése, 

 

25. az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése és értékelése, 
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26. az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógyszerelés elősegítése, 

valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében, 

 

27. az  Európai  Unión  belüli  határon  átnyúló  egészségügyi  ellátáshoz  kapcsolódó  jogok 

érvényesítése, valamint 

 

28. a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény által előírt feladatok elvégzése. 

 

4. fejezet 
Titoktartási kötelezettség30 

A Felső‐Szabolcsi Kórházban adatkezelést végző munkavállalókat, valamint egyéb, munkavégzésre 

irányuló  jogviszonyban  álló  más  személyeket  minden,  a  beteg  egészségi  állapotával  kapcsolatos, 

valamint  az  egészségügyi  szolgáltatás  nyújtása  során  tudomására  jutott  adat  és  egyéb  tény 

vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy az 

adatokat  közvetlenül  a  betegtől,  vizsgálata  vagy  gyógykezelése  során,  illetve  közvetetten  az 

egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg. 

A  titoktartási  kötelezettség  alól  a  beteg  felmentést  adhat  vagy  jogszabály  az  adat  szolgáltatásának 

kötelezettségét írhatja elő. 

 

Intézményünk,  mint  adatkezelő,  továbbá  az  intézményünkkel  szerződéses  jogviszonyban  álló 

adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani31. 

 

Intézményünk kizárólag abban az esetben mentesül a titoktartási kötelezettség alól32, ha 

a) az  egészségügyi  és  személyazonosító  adat  továbbítására  az  érintett  (pl.  beteg),  illetve  törvényes 

képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint 

b) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező. 

 

5. fejezet 
Az érintett személy önkéntes hozzájárulásának feltételei 

 
Az  érintett  a  személyes  adatkezeléshez  történő  önkéntes  hozzájárulását  (például  egy  fénykép 

elkészítéséhez)  –  megfelelő  tájékoztatást  követően  ‐  írásbeli  nyilatkozat  keretében  adja  meg  a 

személyes  adatainak  megszerzésének  időpontjában,  amely  nyilatkozatokat  Intézményünk 

nyilvántartja.  

 

Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátó hálózathoz, a gyógykezeléssel 

összefüggő  egészségügyi  és  személyazonosító  adatainak  kezelésére  szolgáló  hozzájárulását  ‐ 

ellenkező  nyilatkozat  hiányában  ‐  megadottnak  kell  tekinteni,  és  erről  az  érintettet  (törvényes 

képviselőjét) tájékoztatni kell.  

 

                                                            
30  Eütv. 138.§ 
31  Eüak. 7.§ (1) bek. 
32  Eüak. 7.§ (2) bek. 
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Sürgős  szükség,  valamint  az  érintett  belátási  képességének  hiánya  esetén  az  önkéntességet 

vélelmezni kell.  

Az alábbi esetekben az érintett (törvényes képviselője) köteles az adatszolgáltatásra33:  

− ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy a törvényben kiemelt fertőző, vagy fertőzéses eredetű 

mérgezéses betegségben szenved,  

− ha a törvényben felsorolt szűrő‐ és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,  

− ha az adatszolgáltatásra magzat, vagy kiskorú gyermek kezeléséhez van szükség,  

− ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából az illetékes szerv elrendelte (bíróság, ügyészség)  

− nemzetbiztonsági cél érdekében.  

 
 

6. fejezet 
Egészségügyi adatok felvétele 

 
6.1. Egészségügyi adatok felvétele 

Az egészségügyi adat felvétele a gyógykezelés része34 és az érintettek (betegek) életét, testi épségét 

fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges.  

Az  érintett  (illetve  törvényes  képviselője)  köteles  érvényes,  a  személyazonosság  megállapítására 

alkalmas  igazolványát  (személyi  igazolvány  /  útlevél  /  jogosítvány)  és  a  társadalombiztosítási 

azonosító  jelet  („TAJ  kártya”)  bemutatni35  Intézményünk  dolgozójának,  amennyiben  egészségügyi 

szolgáltatást akar igénybe venni. 

 

A  beteg  (törvényes  képviselője)  köteles36  Intézményünk  dolgozója  felhívására  egészségügyi  és 

személyazonosító adatait átadni, ha 

- valószínűsíthető  vagy  beigazolódott,  hogy  az Eüak.  1.  számú  mellékletben felsorolt  valamely 

betegség  kórokozója  által  fertőződött,  vagy  fertőzéses  eredetű  mérgezésben,  illetve  fertőző 

betegségben szenved,  (kivéve ha az érintett annak megállapítása érdekében, hogy HIV vírusával 

fertőződött‐e  ‐  személyazonosságának  előzetes  felfedése  nélkül  ‐  szűrővizsgálaton  kíván  részt 

venni),  

- arra az Eüak. 2. számú mellékletben felsorolt szűrő‐ és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van 

szükség, 

- heveny mérgezés esetén, 

- valószínűsíthető,  hogy  az  érintett  az  Eüak. 3.  számú  melléklet szerinti  foglalkozási  eredetű 

megbetegedésben szenved, 

- az  adatszolgáltatásra  a magzat,  illetve  a  kiskorú  gyermek  gyógykezelése,  egészségi  állapotának 

megőrzése vagy védelme érdekében van szükség, 

- bűnüldözés,  bűnmegelőzés  céljából,  továbbá  ügyészségi,  bírósági  eljárás,  illetve  szabálysértési 

vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte, 

- az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló  törvény szerinti ellenőrzés céljából 

van szükség. 

 

                                                            
33  Eüak. 13.§ 
34  Eüak. 9.§ (1) bek. 
35 Ebtv. 29.§ (4) bek. 
36  Eüak. 13.§ 
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A  beteg  ‐  amennyiben  ezt  egészségi  állapota  lehetővé  teszi  ‐  köteles  az  ellátásában  közreműködő 

egészségügyi  dolgozókkal  képességei  és  ismeretei  szerint  az  alábbiak  szerint  együttműködni, 

tájékoztatni őket37: 

- mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez 

és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, 

gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, 

- a  saját  betegségével  összefüggésben  ‐  mindarról,  amely  mások  életét  vagy  testi  épségét 

veszélyeztetheti,  így  különösen  a  fertőző  betegségekről  és  a  foglalkozás  végzését  kizáró 

megbetegedésekről és állapotokról, 

-  az egészségügyért felelős miniszter rendeletében38 foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni 

azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett, 

- jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni. 

 

A kezelőorvos dönti el – a kötelezően felveendő adatokon kívül – a szakma szabályainak megfelelően, 

hogy mely egészségügyi adat felvétele szükséges.  

Az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy a kezelést végző orvos 

utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben vehet fel egészségügyi 

adatot.  

Az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az adatfelvétel időpontját és az 

adatfelvevő személyét.  

 

A beteget  fekvőbeteg osztályra történő felvételekor Adatkezelési  tájékoztató útján tájékoztatni kell 

az adatkezelés és adatvédelem rendjéről, amely tájékoztatás az osztályos adatvédelmi felelős vagy a 

kezelőorvos feladata. 

Az Adatkezelési tájékoztató elérhető: 

 a Felső‐Szabolcsi Kórház honlapján, 

 minden fekvőbeteg ellátást végző osztályon a nővérpultban, 

 az Információs pultban valamint 

 az Intézményben kihelyezett információs panelen. 

 

A  tájékoztatást  megtörténtét  a  beteg  a  fekvőbeteg  osztályokon  belegyező  nyilatkozaton,  míg  a 

járóbeteg ellátás igénybe vétele esetén az ambuláns lapon történő aláírásával igazolja. 

 

6.2. Gyermekek adatainak kezelése 

A  gyerekek  személyes  adatainak  kezeléséhez  szükséges  az  érintett  (adatalany)  illetve  törvényes 

képviselőjének felhatalmazása 

 16 év alatti gyermek esetében a törvényes képviselő (szülő),  

 16 év fölött pedig már a gyermek is jogosult a hozzájárulás megadására.  

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a 

szülői felügyeleti  jogok gyakorlására jogosult –  intézményünknek azonban nem feladata, hogy ezt a 

kérdést  mélységében  vizsgálja,  el  kell  fogadnia  az  erről  szóló  szülői  tájékoztatást  azzal,  hogy  vita 

esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.  

                                                            
37  Eütv. 26.§ (2) bek. 
38 1/2014. (I.16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 
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7. fejezet 

Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása 
 

7.1. Egészségügyi és hozzátartozó személyes adat kezelési helyei: 

- Betegellátók  (gyógyító  osztályok,  járóbeteg  szakellátás,  műtő,  diagnosztikai  vizsgálók, 
gyógyszertár) 

- Kontrolling Osztály, 
- Ápolási Igazgatóság, 
- Főigazgató, 
- Orvosigazgató, 
- Informatikai Osztály, 
- Döntéselőkészítő és Dokumentációs Osztály, 
- Higiénés Csoport, 
- Élelmezési osztály,  
- Pénzügyi és számviteli osztály (eü. beavatkozások, dokumentáció másolatok fizetése), 
- Munka‐, Tűz‐ és Környezetvédelmi csoport (munkavállaló munkabalesetével kapcsolatos eü. 

adatait),  
- Foglalkozás egészségügy (munkavállalók egészségügyi alkalmasságához szükséges vizsgálatok 

elvégzése, védőoltások beadása, nyilvántartása, és egyéb adatok tárolásakor),  

 
Ellátó munkahelyek  
Gyógyító osztályok:  

olyan  egészségügyi  munkahelyek,  amelyek  biztosítják  a  betegek  beutalás,  vagy  sürgős  ellátása 

esetén:  

• a betegség megállapításához szükséges vizsgálatok elvégzését,  

• orvosi előírás szerinti gyógykezelést,  

• műtéti beavatkozást,  

• gyógykezeléshez szükséges ápolást, étkezést (diéta),  

• távozás esetén az életvezetéshez szükséges tanácsadást.  

 

Szakrendelések:  

szakorvos  által  fekvőbeteg  szakellátáson  kívül  végzett  gyógyító  –  megelőző  tevékenységet  végző 

járóbeteg szakellátó egységek.  

 

Diagnosztikai és therápiás egységek:  

fekvő  –  és  járóbeteg  ellátásnál  a  betegség  megállapításához  szükséges  vizsgálatok  elvégzése, 

kiértékelése  és  azok  közlése  (lelet)  az  orvossal,  valamint  a  gyógykezeléshez  szükséges  therápia 

biztosítására szolgáló eü. munkahelyek.  

Pl.:  • képalkotó és diagnosztikai eljárások (RTG, CT, MR, UH, EKG, EEG),  

• laboreljárások,  

• cytológia, szövettan,  

• fiziko – és mozgástherápia.  
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7.2. Egészségügyi és hozzátartozó személyes adatok kezelése 

 
A  beteg  vizsgálatával,  és  gyógykezelésével  kapcsolatos  adatokat  az  egészségügyi  dokumentáció39 
tartalmazza.  
 

Az  egészségügyi  dokumentációt  úgy  kell  vezetni,  hogy  az  a  valóságnak megfelelően  tartalmazza  az 

ellátás folyamatát.  

Az  egészségügyi  dokumentáció  részeként meg  kell  őrizni  és  az  Iratkezelési  Szabályzatban  foglaltak 

szerint  archiválni  az  egyes  vizsgálatokról  készült  leleteket,  gyógykezelés,  és  konzílium  során 

keletkezett iratokat, az ápolási dokumentációt, képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit. 

A beteg testéből kivett szövetminták szintén megőrzésre kerülnek az Intézmény által (a metszeteket 

10 évig, a blokkokat 30 évig tárolja az Intézmény). 

 

Más  szervezeti  egységben  kezelt  beteg  egészségügyi  adatainak megtekintése,  nyomtatása  a  beteg 

jelenléte vagy engedélyező okirat nélkül, jogosulatlan adatkezelésnek minősül. 

 

A gyógykezelés céljából megjelenő beteg a „TAJ kártya” átadásával jogosítja fel a betegellátót korábbi 

– adott megjelenését indokoló gyógykezeléssel összefüggő – adatai megtekintésére. 

 

A fekvőbeteg osztályokon a beteg folyamatos gyógykezelése érdekében minden az osztályon dolgozó 

orvos és osztályos adminisztrátor, ápoló a beteg valamennyi adatába (amely a fekvőbeteg osztályon 

keletkezett) betekinthet. A klinikai rendszerbe történő betekintések naplózásra kerülnek. 

 

7.3. Közalkalmazottak és egyéb, munkavégzésre  irányuló  jogviszonyban állók személyes és egyéb 

nem közérdekű adatainak kezelési helyei40: 

 

- munkáltatói jogkör gyakorlója, 

- munkahelyi vezetők, 

- Személyzeti, Bér‐ és Munkaügyi Osztály 

- Pénzügyi Osztály, 

- Informatikai Osztály, 

- Élelmezési Osztály, 

- Döntéselőkészítő és Dokumentációs Osztály 

- Munka‐, Tűz‐ és Környezetvédelmi Csoport. 

 

8. fejezet 
Elektronikus egészségügyi adatkezelés 

 

Jelen  Szabályzat  elvei  megkülönböztetés  nélkül  érvényesek  valamennyi  adatkezelésre,  függetlenül 

attól, hogy az adatkezelés milyen adathordozón (papír, film, elektronikus) történt. Intézményünkben 

a  járó‐  és  fekvőbeteg  dokumentáció  a  MedSol  Smart  Medikai  valamint  Androméda,  Mikroméda, 

PACS rendszer, Phoenix rendszerben (a továbbiakban: kórházi rendszer) kerül rögzítésre. 

 

                                                            
39 Eütv. 136.§ (2) bek. valamint az MSZ 04-02 Egészségügyi dokumentáció kezelési szabályzat 
40 Ld. bővebben: MSZ 06-07 Adatkezelési szabályzat, Személyi, bér és munkaügyi osztály  
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8.1. Adathozzáférés  

 

A kórház dolgozói  a  kórházi  rendszer  szolgáltatásait  a munkahelyi  és  egyéni  jelszavas belépési  kód 

után érhetik el.  

A  kórházi  integrált  MedSol  Smart  medikai  rendszer  egyes  moduljaiban  az  adathozzáférés  a 

menürendszer  egyes  elemeinek  és  a  közvetlenül  indítható  funkciók  engedélyezésével,  illetve 

letiltásával szabályozható, amely tevékenységet a kontrolling osztály látja el.  

A  hozzáférési  jogok  az  Intézményben  az  IBSZ  által  meghatározott  irányelveket  követik.  Az 

irányelvektől eltérni csak az intézeti adatvédelmi tisztviselő engedélyével lehet.  

Az egyes modulokba a hozzáférési listára felvetteken kívül csak a rendszer‐adminisztrátor léphet be. 

Minden  menüpont  jogosultsággal  van  védve,  azok  a  menüpontok,  melyek  a  bejelentkezettnek 

nincsenek engedélyezve, meg sem jelennek a menürendszerben.  

A  jogosultságokból  tetszőleges  csoportok  (szerepkörök)  képezhetők,  melyek  az  azonos 

funkcionalitással  rendelkező  felhasználókat  egy  csoportba  sorolják,  ugyanazon  hozzáférési  jogok 

birtokában.  

 

8.2. Az informatikai osztály adatvédelmi felelősének feladatai az elektronikus adatkezelés során  

 

A  kórházi  rendszerhez  hozzáférési  joggal  rendelkező  személyekről  nyilvántartást  vezet,  melyben  a 

nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból törlés idejét és jogosultság szintjét kell rögzíteni. Az egyéni 

jelszavakról helyi nyilvántartás nem vezethető, azt csak az illető felhasználó ismerheti, s igény szerint 

–  illetve ha az  informatikai  alkalmazás  automatizmusa meghatározott  időközönként erre  készteti  – 

módosítani tudja.  

 

8.3. Betegek adatainak tárolása, továbbítása a kórházi rendszerekben  

 

Kórházba felvett, vagy szakrendelésen ellátott beteg gyógykezelésével kapcsolatba hozható minden 

egészségügyi  adat  kezelhető.  A  beteget  a  gyógykezelés  megkezdése  előtt  tájékoztatjuk  annak 

lehetőségéről, hogy szabályozhatja az egészségügyi és személyazonosító adataihoz való hozzáférést, ‐ 

csak  a  kezelést  végző  praxison  jogosultsággal  rendelkezők  részére  engedélyezi,  vagy  az  adatok 

továbbíthatók  az  intézményen  belül  más  gyógyító  ellátást  végző  munkahelynek,  illetve  a 

háziorvosnak is.  

A  fentiek  értelmében  az  informatikai  rendszerben  lehetőség  van  az  adatok  más  osztály  számára 

történő  letiltására.  Távoztatott  beteg  adatai  az  informatikai  rendszer  adatbázisában  tárolódnak, 

melyek a későbbi beteg‐megjelenés során előhívhatók.  

 

8.4. Adatmódosítás, adattörlés  

 

Az  informatikai  adatokban  történő módosítás,  logikai  törlés41  a  rendszer  által  naplózásra  kerül,  ‐  a 

módosítás időpontja, a felhasználó neve és az is, hogy a rekordban milyen adatváltozás történt.  Így 

válik megoldhatóvá az adatok eredeti állapotának visszaállítása. 

                                                            
41 Logikai adattörlés: abban az esetben, ha adattörlésre kerül sor a felhasználó által, a rendszer akkor is tárolja a törléskori állapotot, a törlés 
időpontját, illetve a felhasználó nevét.  
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Az  elektronikusan  tárolt  adatok  megőrzési  ideje  megegyezik  a  papír  alapú  egészségügyi 

dokumentáció megőrzési idejével. A megőrzési időn belül nem törölhetők adatok.  

 

8.5. Adatbiztonság, hitelesség  

 

a)  Belépés  ‐  Jelszó:  a  klinikai  rendszerben  adat‐kezelést  csak  a  hozzáférési  listára  felvett, 

nyilvántartott  felhasználó  végezhet.  Az  adatkezelőnek  egyéni,  titkos  jelszóval  kell  bejelentkeznie  a 

rendszerbe. Az adatkezelés befejeztével a rendszerből ki kell lépnie.  

 

b) Adatkezelés ‐ Regisztrálás: a rendszerbe történt belépést,  illetve az adatkezelő által működtetett 

informatikai  modul  használatát  a  kórházi  informatikai  rendszer  regisztrálja.  A  kórházi  informatikai 

rendszerben  rögzített adatokról megállapítható, hogy az adatrögzítés ki  által és milyen  időpontban 

történt.  

 

c) Adatkezelés ‐ Felelősség: A kórházi informatikai rendszerbe történt, jelszóval védett adtakezelésért 

az  adatkezelő  felel.  Az  esetleges  visszaélések  elkerülése  érdekében  az  adatkezelő  érdeke,  hogy 

egyéni jelszava titkosságát biztosítsa. 

 

8.6. Vírusvédelem  

 

A  vírusvédelem  a  megfelelő,  naponta  frissített  vírusvédelmi  eszközökkel  (SEP)  van  megoldva.  A 

vírusvédelmi rendszer megválasztása, beindítása és karbantartása az informatikai osztály feladata. Az 

egyes  osztályokon  a  vírusvédelem  érdekében  kerülni  kell  a  cserélhető  perifériák  (floppy,  CD, 

pentdrive) használatát.  

Amennyiben  az  osztály  munkájában  szükséges  a  floppy  lemezmeghajtó,  pentdrive    használata,  a 

vírusvédelemre fokozottan ügyelni kell.  

 

Fizikai védelem  

a) Elemi kár:  

A  kórházi  informatikai  rendszer  központi  szerverei  önálló,  klimatizált  gépteremben  vannak 

elhelyezve.  

Előírások a gépteremben:  

Tűzvédelem  miatt  a  gépteremben  való  dohányzás  tilos,  tűzvédelmi  riasztóberendezést  kell 

elhelyezni, mely portaszolgálatot riaszt.  

A gépterem ajtaja nehezen éghető anyagú.  

A gépterem áramellátása szünetmentes áramforrással biztosított. Tartós áramhiány esetén tartalék 

áramforrás biztosít az  Intézmény. Túlfeszültség ellen a gépterem áramellátását galvanikusan el van 

különíteni részhálózattá. Bármilyen nem informatikai karbantartás vagy szerelés a gépteremben, csak 

az  informatikai  osztály  vezetőjének  engedélyével  és  felügyelete  mellett  történhet.  A 

takarítószemélyzetet a takarítás során követendő speciális eljárásokra ki kell oktatni.  

 

8.7. Jogosulatlan tartózkodás elleni védelem 

 

A gépteremben csak az  informatikai osztály által  felhatalmazott  személy  tartózkodhat. A gépterem 

riasztóberendezéssel van ellátva, ami jogosulatlan behatolás esetén riasztást ad a portaszolgálatnak.  
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8.8. Hálózati elemek védelme 

 

A számítógépes hálózaton a kezelőszervvel ellátott részegységek csak megfelelő  fizikai védelemmel 

(zártan)  helyezhetők  el.  A  közüzemi  hálózaton  történő  karbantartás,  vagy  szerelés  esetén  különös 

gondot kell fordítani a számítógépes hálózat épségére. A számítógépes hálózat vázlatát a karbantartó 

részlegnek  át  kell  adni.  A  telephelyek  közötti  kapcsolatot  a  jogosulatlan  hozzáférés  ellen  nagyobb 

védelmet adó optikai kábellel kell megoldani.  

 

A  kórházi  informatikai  rendszer  átmeneti  üzemzavara  esetén  az  adatrögzítés  hagyományosan, 

papíron történik tekintettel arra, hogy az adatfelvétel nem szünetelhet az ellátás jellege miatt. Az így 

keletkező  dokumentációra  az  adatkezelés  általános  szabályai  vonatkoznak.  A  kórházi  informatikai 

rendszer üzemzavarának megszüntetése után az üzemzavar alatt  történt adatfelvételeket a kórházi 

informatikai rendszerben kell rögzíteni. 

 

9. fejezet 
    Érintettek jogai 

 
9.1. Tájékoztatás a kezelt személyes adatok köréről 

 
Az  adatkezeléssel  érintett  személynek  (a  betegnek)  joga  van  tájékoztatást  kapni  a  kezelt  adatai 

köréről, azokat helyesbíteni, töröltetni illetve tiltakozni az adatok kezelése ellen. 

Az  érintett  írásbeli  kérelme  alapján  az  Intézménytől  visszajelzést  kap  arra  vonatkozóan,  hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van‐e. 

 
Amennyiben  az  Intézmény  által  az  érintett  személyes  adatainak  kezelése  folyamatban  van,  az 

Intézmény az érintett kérelmére tájékoztatást ad42: 

 az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól 

 az érintett személyes adatok kategóriáiról 

 az adatkezelés céljáról, jogalapjáról 

 az adatkezelés időtartamáról 

 az adatfeldolgozó nevéről, címéről 

 az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről 

 az adatvédelmi incidensről 

 az érintett azon  joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a  rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését,  törlését  vagy  kezelésének  korlátozását,  és  tiltakozhat  az  ilyen  személyes

adatok kezelése ellen; 

 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 ha  az  adatokat  nem  az  érintettől  gyűjtötték,  a  forrásukra  vonatkozó  minden  elérhető 

információ; 

 automatizált döntéshozatal ténye,  ideértve a profilalkotást  is, valamint  legalább ezekben az 

esetekben  az  alkalmazott  logikára  és  arra  vonatkozó  érthető  információk,  hogy  az  ilyen 

adatkezelés  milyen  jelentőséggel  bír,  és  az  érintettre  nézve  milyen  várható 

következményekkel jár. 

 

                                                            
42 Infotv. 15.§ (1) valamint GDPR rendelet 15. cikk 
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A kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:  

Felső‐Szabolcsi Kórház, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

e‐mail: adatvedelem@kisvardakorhaz.hu 

A kérelem formailag akkor megfelelő, ha a kérelmező saját kezűleg írta és aláírta, vagy nyomtatott, 

aláírt és két tanúval hitelesített dokumentum. 

 
A  beérkezett  kérelmet  az  Intézmény  adatvédelmi  tisztviselője  megvizsgálja,  majd  a  beérkezést 

követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül43 tájékoztatja a kérelmezőt.  

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összességét és a kérelmek számát ez a határidő további 

60 nappal meghosszabbítható.  

A  határidő  meghosszabbításáról  az  adatkezelő  a  késedelem  okainak  megjelölésével  a  kérelem 

kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. 

 

Az Intézmény az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja, amely tájékoztatás ingyenes.  

 

Ha  az  érintett  elektronikus  úton  nyújtotta  be  a  kérelmet,  az  információkat  széles  körben  használt 

elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 
9.2. Adatkezelés korlátozása 
 
Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  Intézmény az  érintettre  vonatkozó adatok  tekintetében 

korlátozza az adatkezelést44, amennyiben 

a) az  érintett  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  helytállóságát  vagy  hiánytalanságát,  ez 

esetben a korlátozás a fennálló kétség tisztázásának időtartamára vonatkozik 

b) ha  az  adatkezelés  jogellenes  és  az  adatok  törlésének  lenne  helye,  de  az  érintett  írásbeli

nyilatkozata  vagy  az  Intézmény  rendelkezésére  álló  információk  alapján  megalapozottan

feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését

megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,  

c) ha az adatkezelés jogellenes és az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más

közfeladatot  ellátó  szerv  által  vagy  részvételével  végzett,  jogszabályban  meghatározott

vizsgálatok  vagy  eljárások  ‐  így  különösen  büntetőeljárás  ‐  során  az  adatok  bizonyítékként 

való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig. 

 

Ha  az  adatkezelés  a  fentiek  alapján  korlátozás  alá  esik,  az  ilyen  személyes  adatokat  a  tárolás 

kivételével  csak  az  érintett  hozzájárulásával,  vagy  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez 

vagy  védelméhez,  vagy  más  természetes  vagy  jogi  személy  jogainak  védelme  érdekében,  vagy  az 

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

Az  Intézmény  az  érintettet  az  adatkezelés  korlátozásának  feloldásáról  előzetesen  írásban 

tájékoztatja. 

                                                            
43 GDPR rendelet  12. cikk (3) bek. 
44 Infotv. 19.§ (1) 
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9.3. A pontatlan személyes adatok helyesbítése, személyes adatok törlése 

 
Az  Intézmény  ‐  az  adatkezeléssel  érintett  személy  vagy  törvényes  képviselője  kérelmére  –  a 

valóságnak nem megfelelő adatot (ingyenesen) helyesbíti, amennyiben a valós adat rendelkezésére 

áll. 

Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot – az adatfelvételt követően ‐ 

úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.  

A papír alapon történő módosítást kézjeggyel kell ellátni.  

 

Az Intézmény a személyes adatokat abban az esetben törli45:  

 ha az érintett – a kötelező adatkezelések kivételével – kéri;  

 ha észleli, hogy az adatok kezelése jogellenes, alapelvekkel ellentétes; 

 ha  az  adatkezelés  célja megszűnt  vagy  az  adatok  további  kezelése már  nem  szükséges  az 

adatkezelés céljának megvalósulásához,  

 az adatkezelés a határideje lejárt – és az adathordozót nem kell levéltári őrizetbe adni; 

 amennyiben  jogszabály,  bíróság  az  Európai  Unió  jogi  aktusa  vagy  a  Hatóság  a  törlést 

elrendeli. 

 

Ha  az  érintett  törlésre,  helyesbítésre,  korlátozásra  irányuló  kérelmét  az  Intézmény  elutasítja,  az 

érintettet  írásban,  haladéktalanul  tájékoztatja  az  elutasítás  tényéről,  annak  jogi  és  ténybeli 

indokairól, valamint az érintettet megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról46. 

 

9.4. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az Intézmény 
vagy mások érdekében történik – kivéve a törvényben elrendelt adatkezelés esetét –, vagy ha direkt 
marketing vagy kutatás céljából kezelik az adatokat. 

A Kórház15 napon belül dönt a tiltakozási kérelemről, melynek eredményéről írásban tájékoztatja az 

érintettet, azonban az adatkezelést a döntés meghozataláig nem kell felfüggeszteni. 

Kérelem benyújtásának helye: 

Felső‐Szabolcsi Kórház, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

e‐mail: adatvedelem@kisvardakorhaz.hu 

 

9.5. Hozzájárulás visszavonása 
 
Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja ugyanolyan formában, mint ahogyan azt megadta. 

A  visszavonásához  való  jog,  nem  érinti  a  visszavonás  előtt  a  hozzájárulás  alapján  végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét47.  

 

A beérkezett visszavonási kérelmet az Intézmény adatvédelmi tisztviselője megvizsgálja, majd arra a 

beérkezést követő 8 napon belül válaszol.  

 

                                                            
45 Infotv. 20. § 
46 Infotv. 21.§ (1) 
47 GDPR rendelet 7. cikk (3) bek. 
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A visszavonási kérelmet írásban az alábbi címre kell benyújtani: 

Posta cím: Felső‐Szabolcsi Kórház, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

E‐mail: adatvedelem@kisvardakorhaz.hu 

 
9.6. Adatkezelés időtartama48 
 
Az  Intézmény  a  tevékenysége  során  keletkezett  iratokat  iktatja  és  az  iktatott  iratok  között  az  irat 

selejtezéséig, illetve levéltárba adásáig kezeli. 

 

Az egészségügyi dokumentáció  részét képező  iratok osztályos kézi  irattárban  történő megőrzéséért 

annak az osztálynak a vezetője felelős, ahol az adott vizsgálati eredmény keletkezett.  

 

Az  egészségügyi  dokumentációt  valamennyi  részével  együtt  30  évig,  a  zárójelentést  50  évig  kell 

megőrizni.  

A képalkotó eljárással készült felvételt a keletkezéstől számított 10 évig, a felvételről készült leletet, a 

készítéstől számított 30 évig kell megőrizni.  

 

A  fentiektől  eltérő,  betegellátó  munkahelyen  keletkezett  egyéb  egészségügyi  dokumentációval 

kapcsolatosan a mindenkor hatályban lévő intézményi MSZ 04‐01 Iratkezelési szabályzatban foglaltak 

szerint kell eljárni.  

 

10. fejezet 
Adatvédelmi incidens 

 
10.1. Adatvédelmi incidens nyilvántartása 

 

Az  Intézmény  adatvédelmi  tisztviselője  útján  az  adatvédelmi  incidensekről  nyilvántartást  vezet49, 

abból a célból, hogy az adatvédelmi  incidenssel kapcsolatos  intézkedések ellenőrizhetőek  legyenek, 

az  érintett  tájékoztatása  megtörténjen,  valamint  Intézményünk,  mint  adatkezelő  bejelentési 

kötelezettségének50    eleget  tudjon  tenni  a  felügyeleti  hatóság  felé  (NAIH)  adatvédelmi  incidens 

esetén. A nyilvántartást legalább 5 évig, különleges adatok esetén legalább 20 évig kell megőrizni.  

 

Amennyiben  az  adatvédelmi  incidens  valószínűsíthetően magas  kockázattal  jár  az  érintett  személy 

jogaira  és  szabadságaira  nézve,  az  adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül  tájékoztatja  az 

érintettet az adatvédelmi incidensről.  

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha  

•  az  adatkezelő  megfelelő  technikai  és  szervezési  intézkedéseket  hajtott  végre,  és  ezeket  az 

intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazzák,  

•  az  adatkezelő  tovább  intézkedéseket  tett,  amelyek  biztosítják,  hogy  az  érintett  jogaira  és 

szabadságaira jelentett magas kockázat továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,  

• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, 

 

                                                            
48 Ld. bővebben MSZ 04-01 Iratkezelési szabályzat, valamint MSZ 04-02 Egészségügyi dokumentáció kezelési szabályzat 
49 Infotv. 15.§ (1) és (1a) 
50 GDPR rendelet 33. cikk 
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Az érintettek részére nyújtott tájékoztatásban közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi  incidens 

jellegét.  

 

10.2. Adatvédelmi incidens bejelentése 

 

Adatvédelmi  incidensről  szóló  jelentést  3  példányban  kell  készíteni,  az  adott  egység  vezetője 

aláírásával 1 példányt az  intézmény vezetőjének, 1 példányt az  adatvédelmi  tisztviselő  részére  kell 

eljuttatni, a harmadik példány a helyszínen kerül megőrzésre.  

Az  adatvédelmi  incidenst  az  Intézmény,  adatvédelmi  tisztviselője  által,  indokolatlan  késedelem 

nélkül, és ha lehetséges legkésőbb 72 órán belül az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására 

jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem 

jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.  

Ha  a  bejelentés  nem  történik  meg  72  órán  belül,  mellékelni  kell  hozzá  a  késedelem  igazolására 

szolgáló indoklást.  

A  jogellenes  adatkezelés  mindenféle  eredmény,  következmény  nélkül  kimeríti  az  adatkezelési 

incidens fogalmát.  

 

Adatvédelmi incidens bejelentési kötelezettség teljesítése során rögzíteni kell:  

• az adatvédelmi incidens jellegét  

• az érintettek kategóriáit hozzávetőleges számmal,  

• az érintett adatok kategóriái, hozzávetőleges számmal,  

• az adatvédelmi tisztviselő vagy további kapcsolattartó nevét, elérhetőségét,  

• az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,  

•  az  Intézmény  által,  adatvédelmi  incidens  orvoslására  tett  intézkedéseket,  hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

 

10.3. Adatfeldolgozónál történő incidens  

 

Az  adatfeldolgozónál  előforduló  incidensről  az  adatfeldolgozónak  az  Intézményt  kötelessége 

haladéktalanul tájékoztatni.  

 

11. fejezet 
     Adatbiztonság 

 
A személyes adatokhoz az  Intézmény dolgozói  (közalkalmazottak és egyéb munkavégzésre  irányuló 

jogviszonyban  állók)  valamint  az  Intézménnyel  szerződéses  jogviszonyban  álló  szolgáltatást  nyújtó 
adatfeldolgozók  férhetnek  hozzá  kizárólag  jogszabályban  és  belső  szabályzatokban  meghatározott 
feladataik ellátása érdekében és mértékig.  
 

Az  egészségügyi  és  személyazonosító  adatok  kezelése  során  Intézményünk  biztosítja  az  adatok 
biztonságát  véletlen  vagy  szándékos  megsemmisítéssel,  megsemmisüléssel,  megváltoztatással, 

nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.  
Az  adatfelvétel  során  rögzítjük  az  egészségügyi  dokumentációban  az  adatfelvétel  időpontját  és  az 
adatfelvevő személyét.  

Az osztályokon dolgozók aláírás mintáját nyilvántartásban rögzítjük, amely nyilvántartás vezetéséért 
az osztályos adatvédelmi felelős felel.  
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A nyilvántartott adatokról, az egészségügyi dokumentációról az  Intézmény hiteles másolatot készít, 

ha ezt az adatbiztonság vagy a tárolt adatok fizikai védelme, illetve azt törvényben előírt adatközlési 

kötelezettség szükségessé teszi.  

 
Az egészségügyi és személyes adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a rendelkezésre álló 
adatforrásból meg kell kísérelni – a lehetséges mértékig – a károsodott adatok pótlását. Sérült adat 

pótlására  annak  a  szervezeti  egységnek  a  vezetője  felelős,  ahol  a  sérülés  bekövetkezett.  A  pótolt 
adatokon a pótlás tényét fel kell tüntetni. A pótlásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

12. fejezet 
Adatok továbbítása az egészségügyi ellátó hálózaton belül 

 

12.1. Adattovábbítás az egészségügyi intézmény részéről  

A Szabályzatban megfogalmazott adatkezelés esetén az egészségügyi és személyazonosító adatok az 

egészségügyi ellátó hálózaton belül továbbíthatók, illetve összekapcsolhatók.  

Ennek  keretében  az  adatokat  csak  addig  az  időpontig,  és  olyan  mértékig  lehet  összekapcsolni, 

ameddig  az  a  megelőzés,  gyógykezelés,  közegészségügyi,  járványügyi  intézkedések  megtételéig 

feltétlenül szükséges.  

 

Sürgős szükség esetén a kezelőorvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggő minden egészségügyi 

és személyazonosító adat továbbítható az érintett hozzájárulása nélkül is.  

 

12.2. Közegészségügyi, járványügyi és munka‐egészségügyi célból történő adatkezelés51 

 

Intézményünk  haladéktalanul  továbbítja  az  egészségügyi  államigazgatási  szervnek  az  adatfelvétel 

során  tudomására  jutott  egészségügyi  és  személyazonosító  adatot,  ha  az  Eüak.  tv.  1.  számú 

melléklet A) pontjában szereplő fertőző betegséget észlel vagy annak gyanúja merül föl, 

 

Az Eüak. tv. 1. számú mellékletben nem szereplő fertőző,  illetve az 1. számú melléklet B) pontjában 

felsorolt  betegségek  előfordulása  esetén  a  betegellátó  személyazonosító  adatok  nélkül  csak  az 

egészségügyi  adatokat  jelentheti  az  egészségügyi  államigazgatási  szervnek.  Az  egészségügyi 

államigazgatási  szerv  közegészségügyi  vagy  járványügyi  közérdekre  hivatkozva  ‐  az  anonim 

szűrővizsgálat  keretében  vizsgált  HIV  fertőzött  és  AIDS  beteg  kivételével  ‐  kérheti  az  érintett 

személyazonosító adatait. 

 

Intézményünk  továbbítja  az egészségügyi  államigazgatási  szervnek azon  személyek egészségügyi  és 

személyazonosító adatait, akiknél a mikrobiológiai  laboratóriumi vizsgálati eredmény az Eüak. tv. 1. 

számú  melléklet A) pontja  szerinti  fertőzések,  fertőzéses  eredetű  betegségek,  mérgezések 

fennállását, illetve kórokozóik jelenlétét valószínűsíti vagy igazolja.  

 

A  Felső‐Szabolcsi  Kórház  továbbítja  az  egészségügyi  államigazgatási  szervnek  az  Eüak.  tv.  1.  számú 

melléklet A) pontja szerinti fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek, mérgezések közül a miniszteri 

                                                            
51 Eüak. 15.§ 
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rendeletben meghatározott  betegségekre vonatkozó azon vizsgálati  eredményt  is,  amely  a  korábbi 

valószínűsítés ellenére nem igazolja az adott betegség fennállását.  

 

 Amennyiben  a  mikrobiológiai  laboratóriumi  vizsgálati  eredmény  az  Eüak.  tv.  1.  számú 

melléklet B) pontja szerinti betegségek,  illetve kórokozóik előfordulását valószínűsíti vagy  igazolja, a 

mikrobiológiai  vizsgálatot  végző  betegellátó  az  egészségügyi  adatokat  személyazonosításra 

alkalmatlan módon jelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek. 

 

Intézményünk  a  miniszteri  rendeletben  meghatározott,  felügyelet  alá  vont  kórokozók  kimutatása 

esetén az egészségügyi adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítja az egészségügyi 

államigazgatási szervnek. 

 

A  Felső‐Szabolcsi  Kórház  a  népegészségügyi,  közegészségügyi  és  járványügyi  érdekből  szükségessé 

váló  intézkedések  megtétele  céljából,  miniszteri  rendeletben  meghatározott  időszakonként, 

formában  és  tartalommal  sürgősségi  ellátás  keretében  a  fekvőbeteg‐gyógyintézetbe  felvett 

betegekről,  valamint  a  sürgősségi  ellátás  érdekében  a  mentés  keretében  történt  ellátási 

eseményekről,  amelyek  esetében  nem  került  sor  fekvőbeteg‐gyógyintézet  általi  átvételre, 

személyazonosításra  alkalmatlan  módon  egészségügyi  adatokat  szolgáltat  az  egészségügyi 

államigazgatási szervnek. 

 

Intézményünk  a  népegészségügyi,  közegészségügyi  és  járványügyi  érdekből  szükségessé  váló 

intézkedések megtétele céljából továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek a jogszabályban 

meghatározott  formában  és  tartalommal  az  anyakönyvi  hivatalok  elektronikus  nyilvántartási 

rendszerébe  rögzített  halálesetekre  vonatkozó  egészségügyi  adatokat  személyazonosításra 

alkalmatlan módon. 

 

A  Felső‐Szabolcsi  Kórház  a  tuberkulózis,  illetve  az  Eüak.  tv.  1.  számú  mellékletben  szereplő  nemi 

betegségek előfordulása esetén  

 az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, 

 a  betegellátó  eredményes  gyógykezelési  tevékenységének  elősegítése,  ideértve  a 

szakfelügyeleti tevékenységet is, 

 az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 

 a népegészségügyi, közegészségügyi és  járványügyi érdekből  szükségessé váló  intézkedések 

megtétele, 

 a betegjogok érvényesítése céljából  

továbbítja  más  tüdőgondozó  intézet52,  illetve  bőr‐  és  nemibeteg  ellátás  intézménye  részére  az 

érintett  kontaktusaira  vonatkozó  személyazonosító  adatok  közül  a  családi  és  utónevet,  a  leánykori 

nevet, valamint a lakó‐ és tartózkodási helyet. 

 

Amennyiben az érintett az alábbi betegségek valamelyikében szenved vagy a betegség gyanúja merül 

föl, és fertőződése házi‐ vagy haszonállattal, illetve vadon élő állattal történt kontaktus révén 

jöhetett létre, az egészségügyi államigazgatási szerv haladéktalanul továbbítja az érintett 

személyazonosító és egészségügyi adatait az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes 

élelmiszerlánc‐felügyeleti szerv részére a szükséges járványügyi intézkedések megtétele céljából: 

                                                            
52 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet részére továbbítja 
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a) anthrax (lépfene) 

b) brucellosis 

c) lyssa (veszettség) 

d) lyssa fertőzésre gyanús sérülés 

e) madárinfluenza 

f) malleus (takonykór) 

g) nyugat‐nílusi láz 

h) trichinellosis 

i) tuberkulozis 

j) tularaemia. 

 

Intézményünk betegellátó orvos‐szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás 

tervezése, szervezése, költségek tervezése céljából  

 az életkorhoz kötött oltáshoz szükséges oltóanyag igénylése és elszámolása során továbbítja 

az oltandó személyek nevét és társadalombiztosítási azonosító jelét, 

 az életkorhoz kötött kötelező és önkéntes védőoltások esetén, valamint megbetegedési 

veszély elhárítása céljából kötelező védőoltások esetén a védőoltásban részesültek 

személyazonosító továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek. 

 

Az  észlelő  orvos  köteles  haladéktalanul  továbbítani  a  munkavédelmi  hatóságnak  a  munkavállaló 

egészségügyi és személyazonosító adatát, ha 

 az  Eüak.tv.  3.  számú  melléklet  szerinti  foglalkozási  eredetű  megbetegedést  észlel  vagy  annak 

gyanúja merül fel, 

 az érintett foglalkozása gyakorlása közben, azzal összefüggésben 

 miniszteri rendeletben meghatározott vegyi anyag hatásának van kitéve, és szervezetében az 

anyag koncentrációja a megengedett mértéket meghaladja, valamint 

 zaj esetében a 4000 Hz‐en 30 dB bármely fülön bekövetkező halláscsökkenés fordul elő. 

 

12.3. Népegészségügyi célból történő adatkezelés53   

 

Amennyiben  az  érintett  beteg  (ide  értve  a  magzatot  is)  a  miniszteri  rendeletben  meghatározott 

veleszületett rendellenességben szenved,  

- Intézményünk az eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,  

- az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 

-  orvos‐szakmai  és  epidemiológiai  vizsgálat,  elemzés,  az  egészségügyi  ellátás  tervezése, 

szervezése, költségek tervezése  

céljából a  rendellenességet észlelő orvos a  rendellenesség észlelésétől  számított 30 napon belül az 

érintett személyazonosító és egészségügyi adatait, valamint ‐ kiskorú esetén ‐ törvényes képviselője 

nevét  és  lakcímét  továbbítja  a  Veleszületett  Rendellenességek  Országos  Nyilvántartása  (a 

továbbiakban VRONY) részére. 

 

Amennyiben  az  elváltozást  a  magzatnál  kerül  észlelésre,  az  érintett  személyazonosító  adatain  a 

várandós nő adatait kell érteni. 

 

                                                            
53 Eüak. tv. 16.§ 
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Intézményünk  a  VRONY  megkeresésére  az  előzőekben  meghatározott  célból  továbbítja  a 

kezelésünkben  lévő,  veleszületett  rendellenességekkel  kapcsolatos  egészségügyi  és  hozzájuk 

kapcsolódó személyazonosító adatokat a VRONY rendszer részére, amely azokat 50 évig kezeli. 

 

Intézményünk  az  újszülöttek  esetében  PKU  szűrés  céljából  vérmintát  küld  a  Szegedi 

Tudományegyetem anyagcsere laborja részére. 

 

A Felső‐Szabolcsi Kórház 

- az eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,  

- az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 

-  orvos‐szakmai  és  epidemiológiai  vizsgálat,  elemzés,  az  egészségügyi  ellátás  tervezése, 

szervezése, költségek tervezése 

céljából  daganatos  eredetű  betegség  észlelése  esetén  továbbítja  az  érintett  egészségügyi  és 

személyazonosító adatait a külön jogszabály szerint vezetett Nemzeti Rákregiszternek. 

 

A  gyermekek  daganatos  eredetű megbetegedéseinek  nyilvántartása  érdekében  a  külön  jogszabály 

szerint vezetett, az érintett egészségügyi és személyazonosító adatait tartalmazó Gyermekonkológiai 

Regiszter működik. 

 

Intézményünk  szívinfarktussal  diagnosztizált  betegség  észlelése  esetén  a  Nemzeti  Szívinfarktus 

Regiszter  részére  továbbítja  az  érintett  személyazonosító  és  a  szívinfarktus  megbetegedésre 

vonatkozó egészségügyi adatait  

- az eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,  

- az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 

-  orvos‐szakmai  és  epidemiológiai  vizsgálat,  elemzés,  az  egészségügyi  ellátás  tervezése, 

szervezése, költségek tervezése céljából 

A  Nemzeti  Szívinfarktus  Regiszter  a  nyilvántartott  adatokat  az  érintettre  vonatkozó  utolsó 

adattovábbítástól számított 50 évig kezelheti személyazonosításra alkalmas módon. 

 

Élve születés és halálozás esetén a születés, illetve halálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezető 

útján a Központi Statisztikai Hivatal részére az egészségügyi és személyazonosító adatokat át kell adni. 

A  születéssel,  illetve  halálozással  kapcsolatos  események  anyakönyvezése  céljából  teljesítendő 

bejelentési kötelezettsége során a betegellátó megismerheti és továbbíthatja élve születés esetén a 

gyermek szülei, halálozás esetén az életben lévő házastárs személyi azonosítóját.  

Fentiekben  részletezett,  jogszabály  által  kötelezően  előírt  adattovábbítások  intézményünkben:  KSH 

részére éves intézményi jelentés. 

 

Az  érintett  egészségügyi  adatai  statisztikai  célra  az  alábbi  bekezdésekben  foglaltak  kivételével  ‐ 

személyazonosításra alkalmatlan módon kezelhetők. 

Az  érintett  egészségügyi  és  személyazonosító  adata  statisztikai  célú  felhasználásra 

személyazonosításra alkalmas módon az érintett írásbeli hozzájárulásával adható át. 
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12.4. Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés 

 

Tudományos  kutatás  céljából  az  intézményvezető  vagy  az  adatvédelmi  tisztviselő  engedélyével  a 

tárolt  adatokba  be  lehet  tekinteni,  azonban  tudományos  közleményben  nem  szerepelhetnek 

egészségügyi  és  személyazonosító  adatok  oly  módon,  hogy  az  érintett  személyazonossága 

megállapítható  legyen.  A  kutatási  kérelem megtagadását  az  intézményvezető  vagy  az  adatvédelmi 

tisztviselő köteles írásban megindokolni. 

Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó 

másolat. 

A  fenti  bekezdés  alapján  a  tárolt  adatokba  betekintett  személyekről,  a  betekintés  céljáról  és 

időpontjáról nyilvántartást kell vezetni, amelynek megőrzési ideje 10 év.  

Neurológiai és stroke osztály tudományos célú statisztikai adatkezelés végez a Safe Implementation of 

Treatments in Stroke (SITS) International (stroke esetek száma) részére. 

 

12.5. Teljesítmény elszámolás 

 A  társadalombiztosítás  keretében  olyan  szolgáltatónál  vehető  igénybe  egészségügyi  szolgáltatás, 

amely  az  egészségügyi  szolgáltatás  nyújtására  jogosító  működési  engedéllyel  rendelkezik  és  az 

Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  (továbbiakban:  NEAK)  kötött  finanszírozási  szerződés 

alapján az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátást nyújt. 

Az  igénybe vett ellátás díját  (részleges  térítési díj  esetén az azon  felüli  díjat) nem az ellátott beteg 

fizeti  meg,  hanem  azt  a  társadalombiztosítási  jogviszony  keretében  az  egészségbiztosító  utólag 

folyósítja  (elszámolja)  a  szolgáltató,  tehát  Intézményünk  részére,  az  általa benyújtott  finanszírozási 

teljesítmény‐jelentés alapján. 

Intézményünk  és  a  NEAK  között  létrejött  szerződés  alapján,  a  kórház  elektronikus  úton 

(https://ejelentes.neak.gov.hu) eljuttatja az egészségbiztosítóhoz teljesítmény‐jelentéseket. 

 

12.6. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)  

Magyarország  új  e‐egészségügyi  rendszere  az  Elektronikus  Egészségügyi  Szolgáltatási  Tér  (EESZT), 

amelyhez 2017. november 1‐jén a háziorvosi  szolgálatok,  járó‐ és  fekvőbeteg‐ellátó  intézmények és 

gyógyszertárak  csatlakoztak.  Itt  elérhetővé  válnak  olyan  egészségügyi  adatok,  melyeket  eddig  a 

betegeknek kellett papíron megőriznie. 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint az EESZT működtetőjének adatvédelmi tájékoztatóját az 

alábbi linken éri el:  
https://e‐egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/536051/EESZT_GDPR_erintett_tajekoztatasa_eu_intezmenyben.pdf/bf5dc5d5‐1240‐6f72‐

5dc1‐f466be0dc006 

 

13. fejezet 

Adattovábbítás az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli szerv megkeresésére 
 

Egészségügyi  és  személyazonosító  adatot  közigazgatási  eljárás,  illetve  az  érintettnek  intézményi 

elhelyezése,  gondozása  céljából  Intézményünk  akkor  továbbítja,  ha  arra  az  érintett  jogai 

érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez van szükség. 
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Intézményünkben  a  személyazonosításra  alkalmatlan  egészségügyi  adat  időbeli  és  területi  korlát 

nélkül továbbítható. 

 

A következő szervek írásbeli megkeresésére a kezelést végző orvos illetve az adatvédelmi tisztviselő 

az érintett egészségügyi és személyazonosító adatait átadja a megkereső szervnek.  

 

A megkeresésben fel kell tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító adatokat. A 

megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni.  

 

Megkereső szervek:  

− Büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvos szakértő, polgári 

és közigazgatási ügyben az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvos szakértő.  

− Szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek.  

−  Hadköteles  személy  esetén  az  illetékes  jegyző,  a  hadkiegészítő  parancsnokság,  illetve  a  katonai 

egészségügyi alkalmasságot megállapító bizottság.  

−  A  nemzetbiztonsági  szolgálatok,  a  nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló  1995.  évi  CXXV. 

törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében.  

−  Az  egészségügyi  dolgozóval  szemben  folytatott  etikai  eljárás  során  az  eljárás  lefolytatására 

hatáskörrel rendelkező kamarai szerv  

− A halott vizsgálat során a halott vizsgálatot végző orvos, ha arra az érintett jogai érvényesítéséhez 

vagy  kötelezettségei  teljesítéséhez  van  szükség.  Amennyiben  az  érintett  egészségügyi  adatai  más 

személyt  is  érintenek,  az  egészségügyi  és  személyazonosító  adatok  továbbításához  e  harmadik 

személy (törvényes képviselője) írásbeli hozzájárulását be kell szerezni.  

 

Az  érintettnek  első  ízben  történő  orvosi  ellátásakor  a  kezelőorvos  a  rendőrségnek  haladéktalanul 

bejelenti az érintett személyazonosító adatait, ha az érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, 

és a  sérülés  feltehetően bűncselekmény következménye. Az adattovábbítás,  (bejelentés) az észlelést 

követetőn,  az  ellátást  végző  orvos  feladata,  a  rendőrség  illetékes  szervénél  történő,  telefonos 

bejelentéssel. 

 

A  kiskorú  érintett  első  ízben  történő  egészségügyi  ellátásakor  ‐  a  gyermekek  védelméről  és  a 

gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  17.  §‐ára  is  tekintettel  ‐  az  ellátást  végző 

egészségügyi szolgáltató ezzel megbízott orvosa köteles az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint 

illetékes gyermekjóléti  szolgáltatást nyújtó szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, ha  feltételezhető, 

hogy  a  gyermek  sérülése  vagy  betegsége  bántalmazás,  illetve  elhanyagolás  következménye,  a 

gyermek  egészségügyi  ellátása  során  bántalmazására,  elhanyagolására  utaló  körülményekről  szerez 

tudomást. Az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre 

jogosult beleegyezése nem szükséges.  

Fenti tények észlelését követően az ellátó orvos értesíti gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatót. 

 

Megkeresés büntetőeljárásban  

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság állami és helyi önkormányzati szervet, hatóságot és más 

(jogi)  személyeket  kereshet  meg  tájékoztatás  adása,  adatok  közlése,  átadása,  illetőleg  iratok 

rendelkezésre bocsátása végett.  

Az adatszolgáltatás teljesítésére legalább 8, legfeljebb 30 napos határidőt állapíthat meg.  
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A  megkeresett  szerv  köteles  az  adatszolgáltatást  –  amely  magában  foglalja  különösen  az  adat 

feldolgozását,  írásban  vagy  elektronikus  úton  való  rögzítését  és  továbbítását  is  –  térítésmentesen 

teljesíteni.  

 

Ha  a megkeresés  személyes  adatok  közlésére  vonatkozik,  az  csak  annyi  és  olyan  személyes  adatra 

vonatkozhat,  amely  a  megkeresés  céljának  megvalósításához  elengedhetetlenül  szükséges.  A 

megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni.  

 

Ha a megkeresésben megjelölt személyes adat az  irat eredeti példányában található, a megkeresés 

céljával összefüggő személyes adatról kivonatot kell készíteni, és ezzel egyidejűleg az eredeti iratot a 

megkeresettnek vissza kell küldeni.  

 

Szakértő adatkezelése a büntetőeljárásban  

Szakértőt  a bíróság,  az ügyész,  illetőleg  a nyomozó hatóság  alkalmazhat  kirendelés  útján.  Szakértő 

alkalmazása akkor kötelező a büntetőeljárásban, ha  

»  a  bizonyítandó  tény,  illetőleg  az  eldöntendő  kérdés  személy  kóros  elmeállapota,  illetőleg 

kábítószer‐függősége,  

» a bizonyítandó tény, illetőleg az eldöntendő kérdés kényszergyógykezelés szükségessége,  

» a személyazonosítást biológiai vizsgálattal végzik.  

 

A  szakértő  köteles  és  jogosult  mindazokat  az  adatokat  megismerni,  amelyek  a  feladatának 

teljesítéséhez szükségesek, e célból az ügy iratait megtekintheti, a terhelttől, a sértettől, a tanúktól és 

az eljárásba bevont többi szakértőtől felvilágosítást kérhet. 

 

Nemzetközi adattovábbítás  

Intézményünk  személyes  adatot harmadik országban adatkezelést  folytató  adatkezelő  részére  csak 

akkor továbbít54 személyes adatot, ha 

- a nemzetközi adattovábbításhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy  

- a nemzetközi adattovábbítás az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges, valamint  

- annak  során az adatkezelésnek a  feltételei55  teljesülnek, és a harmadik országban,  illetve a 

nemzetközi  szervezet  keretein  belül  adatkezelést  folytató  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó 

tekintetében a továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított, vagy  

- a nemzetközi adattovábbítás kivételes esetekben56 szükséges.  

 

Ezen rendelkezéseket kell alkalmazni a meghalt személyre vonatkozó egészségügyi adatok esetén is.  

 

Bűnüldözési célú adatkezelés esetén nemzetközi adattovábbításra57 a fent meghatározott feltételek 

teljesülése esetén is csak akkor kerülhet sor, ha  

 az bűnüldözési célból szükséges,  

 annak címzettje  

- bűnüldözési adatkezelést folytató szerv, vagy  

                                                            
54 Infotv. 10.§ (1) bek. 
55  Infotv. 5.§ 
56  Infotv. 11.§ 
57 Infotv. 10.§ (2) bek. 
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- nem bűnüldözési adatkezelést folytató szerv és meghatározott feltételek58 teljesülnek, és  

 nemzetközi  adattovábbítással  érintett  személyes  adatnak  valamely  EGT‐állam  adatkezelőjétől 

történő átvétele esetén,  

- a nemzetközi adattovábbítást ezen személyes adatok tekintetében az EGT‐állam adatkezelője 

vagy képviseletében eljáró más szerv vagy személy előzetesen jóváhagyta, vagy  

- a  közvetett  adattovábbítás  kivételével  ‐  a  nemzetközi  adattovábbítás  Magyarország  vagy 

valamely  más  EGT‐állam  alapvető  érdekeit  vagy  ezen  államok  vagy  harmadik  ország 

közbiztonságát fenyegető súlyos és közvetlen veszély megelőzése érdekében szükséges és az 

előzetes  jóváhagyás beszerzése ezen érdekek  sérelme nélkül  a  nemzetközi  adattovábbítást 

megelőzően nem lehetséges.  

 

 

14. fejezet 
Egészségügyi adatok, betegdokumentáció kérés, kiadás, magán‐  

illetve hivatalos kérésre 
 

14.1. Saját dokumentációkérés 

 

A betegjogi és adatvédelmi jogszabályok értelmében a betegek saját kórdokumentációjuk kikérésére 

jogosultak.  (Kiskorú és cselekvőképtelen betegek esetében értelemszerűen a hivatalos okmányokkal 

igazolt képviselő). 

Az  egészségügyi  dokumentáció  kikérésére  irányuló  kérelem  benyújtható  személyesen,  postai  úton, 

vagy  elektronikus  úton  is  a  Betegdokumentációt  kérő  lap59  kitöltésével.  (elérhető: 

http://kisvardakorhaz.hu/oldal/128/nyomtatvanyok) 

E‐mailben: titkarsag@kisvardakorhaz.hu e‐mail címre 

Postai úton: Felső‐Szabolcsi Kórház, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

Személyesen: Döntéselőkészítő és Dokumentációs osztály ügyintézőjénél 

 

Minden esetben írásos kérelem szükséges.  

A betegek a dokumentáció beszerzésével megbízhatnak harmadik  személyt  is  (pl.  családtag, barát), 

ebben  az  esetben  az  ügyintézéssel  megbízott  személynek  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratban 

megfogalmazott Meghatalmazással60 kell rendelkeznie.  

Mindkét  esetben  –  saját  dokumentáció  kikérése,  harmadik  személy  megbízása  a  dokumentáció 

kikérésre‐  saját kezűleg  írt és aláírt,  vagy nyomtatott, aláírt és két  tanúval hitelesített dokumentum 

fogadható el. 

 

A saját dokumentáció kikérés részletes szabályait az MSZ 04‐02 Egészségügyi dokumentáció kezelési 

szabályzat tartalmazza. 

   

                                                            
58  Infotv. 11.§ (3) bek. 
59G.36. Betegdokumentáció kérő lap 

60G.42. Meghatalmazás 
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14.2. Hivatalos szervek általi dokumentáció kérés 

 

Az intézményhez érkezett kérelem minden esetben az adatvédelmi tisztviselőhöz kerül.  

Az  adatvédelmi  tisztviselő  előkészíti  a  kérelemnek  megfelelő  dokumentáció  hiteles  másolatát,  és 

aláírás után a Döntéselőkészítő és dokumentációs osztály munkatársa válaszlevéllel postázza a feladó 

hatóságnak a kért iratokat, vagy értesítést követően a megkereső szerv egy képviselője személyesen 

átveszi azokat Intézményünk főigazgatói titkárságán.  

 

Az  írásos  választ  az  adatkéréstől  számított  legfeljebb  30  napon  belül,  illetve  a  hatóság  által 

meghatározott idő lejáratát figyelembe véve köteles az Intézmény megküldeni.  

 

 

15. fejezet 
Dokumentáció és adattárolás 

 

Mindazon munkahelyeken, ahol a beteg megbetegedésével, testi, lelki, értelmi állapotával, az ellátás 

körülményeire utaló, személyi illetve betegadatokat tárolnak, Intézményünk gondoskodik a szakszerű 

tárolásról. 

 

Jellemző tárolási helyek: 

• nővértartózkodó, 

• iroda, 

• orvosi szoba, 

• vizsgáló helyiség, ahová csak az ellátást nyújtó személyek férhetnek hozzá. 

 

Az  egészségügyi  dokumentáció  megőrzésére  és  az  egészségügyi  és  személyes  adatok 

megsemmisítése  vonatkozóan  részletes  szabályozást  az  MSZ  04‐01  Iratkezelési  szabályzat 

rendelkezései tartalmaznak. 
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16. fejezet 
Adatvédelem szervezeti felépítése 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
16.1. A Főigazgató adatvédelmi vonatkozású feladatai61: 
 

- biztosítja  az  Intézmény  területén  az  adatvédelmi  tevékenység,  képzés  és  eszközrendszer, 

személyi, technikai és pénzügyi hátterét,  

- kijelöli az adatvédelmi tisztviselőt  

- gondoskodik az Adatvédelmi szabályzat elkészíttetéséről,  

- tudományos kutatás esetén engedélyezi az egészségügyi dokumentációba való betekintést,  

- dönt a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további tárolásáról vagy 

megsemmisítéséről, 

- felelős  az  intézményen  belüli  különleges  adatok  és  a  személyes  adatok  védelméért,  a 

nyilvántartás megőrzésért, 

- gondoskodik  az  adatvédelmi  tisztviselő  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság 

Hatóság  (továbbiakban:  NAIH)  által  vezetett  adatvédelmi  tisztviselő  nyilvántartásba  való 

regisztrációjáról, és a megbízatás megszűnésekor annak töröltetéséről. 

 

16.2. Adatvédelmi tisztviselő 

 

Az  adatkezelés  törvényességének  ellenőrzése  az  adatvédelmi  tisztviselő  feladata,  aki  a mindenkori 

adat‐nyilvántartási  feladatokat  munkaköri  leírása  alapján  végző,  a  Főigazgató  által  megbízott 

személy. 

                                                            
61 Szervezeti és működési szabályzat II. 1. pont 
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Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:  

Neve: dr. Kerecseny Nóra 

Cím: Felső‐Szabolcsi Kórház, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

Telefonszám: +36 45 502‐183 

Email cím: adatvedelem@kisvardakorhaz.hu 

 

Feladatai:  

- kidolgozza  az  adatvédelem  alkotmányos  elvének,  az  információs  önrendelkezési  jognak  az 

érvényesülését biztosító belső szabályozókat,  

- összehangolja  az  Intézmény  egyes  szervezeti  egységeinek  adatvédelemhez  kapcsolódó 

szabályozásait,  eljárásait,  munkaköri  leírásait,  rögzíti  a  felelősségi,  ellenőrzési 

kompetenciákat,  

- egységesíti az adatvédelemhez kapcsolódó bizonylatokat,  

- elkészíti, aktualizálja az Adatvédelmi Szabályzatot,   

- információt gyűjt az adatkezelési tevékenységek meghatározása érdekében, 

- ellenőrzi és elemzi az adatkezelési tevékenységek megfelelősségét, 

- szükség szerint helyi megbeszéléseket, továbbképzéseket tart az Intézményben, 

- tájékoztatást,  szakmai  tanácsadást  nyújt,  és  ajánlásokat  bocsájt  ki  az  adatkezelő  és 

adatfeldolgozó részére. 

 

16.3. Egység (osztály) adatvédelmi felelősei 

 

A Felső‐Szabolcsi Kórház minden betegellátó osztályán, valamint a háttér osztályokon, 

munkacsoportokban egység (osztály) adatvédelmi felelős került kinevezésre, aki az adott szervezeti 

egység (osztály) vezetője vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója által megbízott személy. 

Feladatai: 

- vezeti  az  egészségügyi  dokumentációba  bejegyzést  tenni  jogosultak  aláírás  minta 

nyilvántartását,  

- vezeti az Adattovábbítási nyilvántartást, 

- ellenőrzi az egészségügyi dokumentáció Központi Irattárba történő leadását62, 

- az osztály dolgozóinak továbbképzése az Adatvédelmi Szabályzat végrehajtásáról,  

- ellenőrzi az orvosi titok megtartását,  

- észrevételeit, javaslatait továbbítja az adatvédelmi tisztviselőnek,  

- figyelemmel  kíséri  az  osztályon  történő  valamennyi  adatkezelést,  hogy  a  jelen  adatvédelmi 

szabályzat előírásai teljesülnek‐e. 

 

16.4. Adatvédelmi képzés  
 
Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi feladatokról oktatásban részesíti  

- az  intézmény  minden  újonnan  belépő  dolgozóját  munkába  állást  megelőzően  vagy  azt 

követően a lehető legrövidebb időn belül, valamint  

                                                            
62  MSZ 04-01 Iratkezelési szabályzat I. fejezet 4. pont (7) bek. 
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- az  intézmény  minden  egység  (osztály)  adatvédelmi  felelősét  évente  legalább  1  (egy) 

alkalommal.  

Az adatvédelmi  szabályzat  jogszabályi változása esetén,  illetve személyi,  szervezeti változás esetén, 

soron kívüli oktatás, képzés történik.  

 

Az egység (osztály) adatvédelmi felelősök az osztály dolgozóinak továbbképzést tartanak a változások 

alapján.  

 

17. fejezet 

Elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) használata 
 

A  Felső‐Szabolcsi  Kórház, mint  elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetője,  a  felvett  és  rögzített 

adatok szempontjából adatkezelőnek minősül.  

17.1. A kamerák használatának célja, korlátai 

Az  Intézmény  az  elektronikus  megfigyelőrendszert  kizárólag  a  saját  tulajdonában  (vagy  a 

használatában)  álló  épületrészek,  helyiségek  és  területek,  illetőleg  az  ott  történt  események 

megfigyelésére alkalmazza.  

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására Intézményünk területén jogos érdekből63, azaz 
a) az emberi élet, testi épség,  
b) személyi szabadság védelme,  
c) a veszélyes anyagok őrzése, valamint  
d) vagyonvédelem céljából kerül sor.  

 

17.2. A rögzített felvételek tárolásának időtartama 

Intézményünk területén 9 darab nagy látószögű kamera került elhelyezésre, amelyek pontos helyét a 

Elektronikus  térfigyelő  rendszer  üzemeltetési  szabályzat  tartalmazza.  A  megfigyelés  zártláncú 

rögzített felvételek formájában történik; a megfigyelő kamerák működése minden esetben 24 órás. 

A rögzített felvételek tárolása az Informatikai Osztály egy kijelölt szerverén történik. 

A rögzített képfelvételeket Intézményünk – felhasználás hiányában – a rögzítéstől számított 5 nap64 

elteltével semmisíti meg, törli le. 

 

17.3. A felvételek megtekintésére kizárólagosan jogosult személyek  

1. főigazgató  

2. főigazgató‐helyettes (gazdasági igazgató) 

3. portaszolgálat dolgozói 

4. rendvédelmi csoportvezető 

5. informatikai osztály kijelölt dolgozója/vezetője 

6. adatvédelmi tisztviselő 

                                                            
63 GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont 
64 Tekintettel arra, hogy a vagyonvédelmi érdekében történő alkalmazáson túl veszélyes anyagok őrzése céljából is alkalmazásra kerül az 
elektronikus megfigyelőrendszer Kórházunkban a jogszabályi rendelkezés /2005. évi CXXXIII. tv. 31.§ (3) bek./ értelmében legfeljebb a 
rögzítéstől számított 30 nap elteltével kell megsemmisíteni a felvételeket. 
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17.4. A rögzített felvételek megtekintésének, továbbításának indoka  

A  felvételek  megtekintésének  indoka  kizárólag  rendkívüli  esemény  jelentése,  vagy  törvényben 

meghatározott esetekben bírósági,  illetve hatósági megkeresés  lehet, mely a célhozkötöttség elvén 

alapuló rögzített felvételekkel igazolhatók.  

A megtekintésre kizárólag az előző pontban felsorolt jogosultak köre hivatott, illetve adhat utasítást 

arra vonatkozóan.  

Bíróság  vagy  más  hatóság  megkeresésére  a  rögzített  felvételt  részükre  haladéktalanul  meg  kell 

küldeni.  

Az informatikai osztályvezető a rendszer működését technikailag köteles felügyelni.  

Amennyiben a rögzített felvételek megtekintése szükségessé válik, az adatokat megismerő személy 

nevét  és  a  megismerés  indokát  és  idejét  rögzíteni  kell.  (Erre  a  célra  szolgál  az  Adattovábbítási 

nyilvántartás, melyet a Portaszolgálaton vezetnek.) 

 

17.5. A dolgozók írásbeli tájékoztatása megfigyelő rendszer alkalmazásáról 

Intézményünk  gondoskodik  arról,  hogy  az  elektronikus  megfigyelőrendszerrel  kapcsolatban 

megfelelően  írásban  tájékoztassa  a  közalkalmazottakat  valamint  a  munkavégzésre  irányuló  egyéb 

jogviszonyban állókat, s a közalkalmazott ezt írásban ellenjegyezze.  

A  kórház  továbbá  figyelemfelhívó  jelzéseket  helyez  ki  arról  a  tényről,  hogy  az  adott  területen 

elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz.  

 

17.6. Betegek, látogatók, várakozók írásbeli tájékoztatása a megfigyelő rendszer alkalmazásáról 

Jól  látható  helyen  és  jól  olvasható  módon  Intézményünk  tájékozódást  elősegítő  figyelemfelhívó 

jelzést helyezett ki arról a tényről, hogy az adott területen megfigyelőrendszert alkalmaznak.  

 

17.7. Jogérvényesítés információs önrendelkezési jog megsértése esetén 

A megfigyelő kamerák használatával kapcsolatos panasz bejelentése, észrevétel jelzése történhet az 

intézmény  

- főigazgatójához,  

- adatvédelmi tisztviselőjéhez, valamint 

- a betegjogi képviselőhöz. 

 

Az érintett személy írásbeli panaszával az Intézményhez fordulhat alábbi elérhetőségeken keresztül: 

- Postacím: Felső‐Szabolcsi Kórház, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

- E‐mail: adatvedelem@kisvardakorhaz.hu 

 

Akinek  a  jogát,  jogos  érdekét  érinti  a  rögzített  képfelvétel,  az  3  munkanapon  belül  kérheti,  hogy 

Intézményünk  azt  további  90  napig  ne  semmisítse  meg  (feltéve,  hogy  igazolja  jogát  vagy  jogos 

érdekét).  
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Az érintett személy írásbeli kérelmével az Intézményhez fordulhat alábbi elérhetőségeken keresztül: 

- Postacím: Felső‐Szabolcsi Kórház, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

- E‐mail: adatvedelem@kisvardakorhaz.hu 

 

Ha ilyen kérés az őrzési időn belül nem érkezik, akkor a felvételek törlése megtörténik. 

 
18.  fejezet 

        Talált iratok 
 

Az  Intézmény  területén  talált  okmányok,  iratok  esetén  gondoskodni  kell  a  tulajdonosnak  történő 

mihamarabbi visszajuttatásról.  

Az ellátó területeken/osztályokon maradt és megtalált személyes okmányokat és iratokat legkésőbb 

48 óra múlva (illetve azt követő munkanapon) az adatvédelmi tisztviselőhöz kell eljuttatni.   (Kivéve: 

az aktuális ellátás dokumentációjának, beteg felé történő utólagos továbbítására.)  

A megtalált személyes okmányok személyes átvétele az adatvédelmi tisztviselő által dokumentáltan 

történik. 

Az  adatvédelmi  tisztviselő  ‐  a  Döntéselőkészítő  és  dokumentációs  osztály  munkatársának 

közreműködésével ‐ tértivevényes küldeményben továbbítja a hozzá beérkezett iratokat/okmányokat 

annak tulajdonosához, vagy az okmány előállítójához. 

 
 

19.  fejezet 
      Záró rendelkezések 

 

A  szabályzat  érvényessége  a  hatálybalépéstől  számított  legfeljebb  1  (egy)  évig,  illetve  a 

felülvizsgálatig terjed.  

A szabályzat felülvizsgálandó jogszabályi, szervezeti felépítésben történt változás esetén.  

Az  Adatvédelmi  Szabályzatot  minőségirányítási  rendszerünk  előírásai  szerint  az  intraneten  és  a 

honlapon közzétesszük. 
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az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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Jelen  Adatkezelési  Tájékoztató, az  Európai  Parlament  és  Tanács  2016/679  Rendelete, az  egészségügyről  szóló,  és  az  egészségügyi  és  a 
hozzájuk  kapcsolódó  személyes adatok  kezeléséről  és  védelméről  szóló  1997.  évi  XLVII  törvény,  az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV. 
törvény,  és  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény előírásainak  betartása 
érdekében készült, az adatkezelésekről Belső Szabályzatok, utasítások készültek. 
 

Adatkezelő adatai: 
név: Felső‐Szabolcsi Kórház 
székhely: 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 
elérhetőség: tel.: (+36) 45/502‐100, e‐mail: titkarsag@kisvardakorhaz.hu 
PIR törzsszám: 402570 
adószám: : 15402570‐2‐15 
képviselő: Hegyi Henrik D. mb. főigazgató 
 

A Kórházunkat felkereső betegek személyes és egészségügyi adatait az intézményünkben keletkezett betegellátás 
során, papír és elektronikus dokumentációban rögzítjük. 
 

Adatkezelés jogalapja: 
Az Ön személyes és egészségügyi adatainak kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.  
 

Adatkezelés célja: 
Az  Intézményünket  felkereső  betegek  egészségügyi  adatait  elsősorban  az  eredményes  gyógykezelése  céljából 

kezeljük.  (További célokat törvény határozza meg ‐ az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4.§ (2) bekezdésében.) 
 

Amennyiben nem adja hozzájárulását ezen adatok kezeléséhez, erről írásban külön nyilatkoznia kell.  
 

Adatkezelés:  
A gyógykezelés érdekében az alábbi személyes és egészségügyi adatait rögzítjük: személyazonosító adatok, jelen 
panaszok,  előző betegségek,  elvégzett  vizsgálatok  ideje,  eredménye, betegségének meghatározása,  alkalmazott 
therápia,  gyógyszerérzékenység,  elvégzett  beavatkozások  ideje,  eredménye,  fekvőbeteg  ellátás  esetén  a 
legközelebbi  hozzátartozó  neve,  elérhetősége  és  minden  egyéb  olyan  adatot  vagy  tényt,  amely  a  gyógyulásra 
befolyással lehet. 
 

Megőrzési idő:  
Az egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó dokumentumokat az ellátást követően 

 járóbeteg ellátás esetében 30 évig,  

 fekvőbeteg ellátás esetében 50 évig tároljuk, 

 diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig őrizzük. 
 

Adattovábbítás:  
Intézményünk  a  beteg  beleegyezése  nélkül, jogszabályi  előírások  alapján, adatszolgáltatásra  köteles  az  alábbi 
esetekben: 
1. Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT), 
2. élve születés vagy halálozás esetén az Anyakönyvi Hivatalnak, 
3. a törvényben kiemelt fokozottan veszélyes fertőző betegségek, és  
4. a törvényben kiemelt foglalkozási eredetű megbetegedések esetén, 
5. a törvényben kiemelt anyagok okozta mérgezések esetén, 
6. újszülött veleszületett rendellenessége esetén a jogszabályban meghatározott adatok továbbítandók, 
7. 8 napon  túl gyógyuló és vélhetően bűncselekmény  során keletkezett sérülés esetén a sérülésre vonatkozó 

adatok, 
8. büntetőügy, illetve szabálysértési eljárás esetén a hatóság által kért egészségügyi adatok, 
9. Szakmai Regiszterek részére a jogszabályban előírt adattartalommal elektronikus adatszolgáltatás történik, 
10. Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelő  részére  teljesítmény  elszámolás  céljából  a  jogszabályban  rögzített 

adattartalommal történik adattovábbítás. 
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A  jogszabályi  kötelezettségen  kívüli  adatszolgáltatás  minden  esetben  az  érintett  személy  hozzájárulásával 
történik. 
 

Betegek jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: 
a. Minden beteg az ellátást követően egy összefoglaló dokumentumot kap (járóbeteg ellátás esetében Ambuláns 

lapot, fekvőbeteg ellátás esetében Zárójelentést).  
b. Önnek joga  van  tájékoztatást  kapni  minden  általunk  nyilvántartott  egészségügyi  adatáról, és  joga  van  a 

gyógykezelésével kapcsolatos dokumentumokba (Kórlap, lázlap, zárójelentés stb.) betekinteni, ezekről – saját 
költségén – másolatot kérni.  

c. Írásbeli  nyilatkozaton  Ön  megtilthatja  vagy  korlátozhatja  az  információszolgáltatást  a  hozzátartozóinak, 
illetve az intézményben személyesen megjelenő vagy telefonon érdeklődőknek. 

d. Önnek  joga  van  a  Kórházunk  által  nyilvántartott  személyes  adatok  helyesbítésére,  módosítására, 
korlátozására, törlésére. Az erre irányuló kérelmet az ellátást nyújtó szervezeti egységen, – személyes adatok 
változása  esetén  az  adatok  hitelességét  igazoló  okmány  bemutatását  követően  –  az  adatkezelő  végzi  el. 
Jogszabályon alapuló adatkezelés esetében nem áll módunkban az Ön személyes adatainak törlése. 

e. Az  Önről  kapott  adatokra,  információkra  az  orvosi  titoktartás  szabályai  érvényesek,  továbbá  kórházunk 
minden  dolgozójára  titoktartási  kötelezettség  vonatkozik.  Az  adatokhoz  csak  a  gyógyításában  résztvevő 
betegellátó személyzet (kezelőorvos, ápoló, gyógyszerész stb.), a betegadminisztrációval foglalkozó dolgozó és 
szükség esetén a kórház főigazgatója férhet hozzá. 

 

Tájékoztatásul  közöljük,  hogy intézményünk  vagyonvédelmi  céllal  valamint  veszélyes  anyagok  őrzése  céljából 
elektronikus  megfigyelőrendszert  (kamerás  megfigyelő  rendszert)  üzemeltet, mely  rendszer  kialakítása  és 
működtetése a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt.  
 

Az  intézményünkben  végzett  adatkezelésről  bővebben  az  intézmény  honlapján  (www.kisvardakorhaz.hu)  és  a 

kórház  központi  épületének  folyosójára  kihelyezett  érintőképernyős  betegtájékoztató  terminálon 

tájékozódhat  
Az  Adatkezelési  tájékoztató  papír  alapon  elérhető  a  fekvőbeteg  ellátó  osztályokon,  továbbá  az  információs 
pultoknál valamint az Intézmény adatvédelmi tisztviselőjénél. 
 

Az adatvédelmi előírásokról bármikor kérhet további tájékoztatást az intézmény Adatvédelmi tisztviselőjétől. 
 

Adatvédelmi tisztviselő adatai:  
Név: dr. Kerecseny Nóra 
Cím: 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 
Telefonszám: (06) 45/502‐183, 06 30/173‐2375 
e‐mail: adatvedelem@kisvardakorhaz.hu 
 

Jogorvoslat:  
Amennyiben  jogellenes  adatkezelést  tapasztalt,  panaszával  intézményünk  Igazgatóságára,  adatvédelmi 
tisztviselőjéhez illetve az alábbi Hatósághoz fordulhat: 
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefonszám: +36 (1) 391‐1400 
e‐mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap:  https://naih.hu 
 

 

Kisvárda, 2018.10.01. 


