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A Semmelweis Egyetem 

S z e n á t u s á n a k 

 

109/2006. (XI. 30.) számú 

h a t á r o z a t a : 

 

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 

9. § (12) bekezdés alapján a Semmelweis 

Egyetem Adatvédelmi Szabályzatát az alábbiak 

szerint alkotta meg. 

 

 

 

Preambulum 

 

A Semmelweis Egyetem Szenátusa az Egyetemen kezelt adatok védelmének rendjét az 
Alkotmány, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a 
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény, 
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet  alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

 

I. Általános szabályok 

 

Az adatvédelmi szabályozás célja 

 

1. § A szabályozás célja az, hogy az Egyetemen a személyes és különleges adatok kezelése 

és védelme a jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan történjen. 

 

 

A Szabályzat hatálya 

 

2. § A Szabályzat hatálya kiterjed: 

 

a) az Egyetem összes szervezeti egységére, ahol személyes adatok kezelése 

történik, 

b) minden személyre, aki személyes adatot kezel, vagy az Egyetemen folytatott 

tevékenysége során személyes adatot ismer meg, 

c) az összes, a 3. §-ban meghatározott személyesnek minősített adatra, 

d) az adatkezeléssel kapcsolatba került vagy kerülő külső szolgáltatókra, amelyek 

az Egyetem illetékessége alá tartozó személyes adatot kezelnek, vagy azzal kapcsolatba 

kerülnek   
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Vonatkozó jogszabályok és szabályzatok 

 

3. § (1) 

 

a) Az 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról (Adatvédelmi törvény), 

b) Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről (Eüat), 

c) Az 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről (Eütv), 

d) A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról (Fetv), 

e) A 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről (Eünr), 

f) Informatikai és Üzemeltetési Szabályzat, 

g) Szervezeti és Működési Szabályzat, 

h) Informatikai és Biztonsági Politika és Stratégia, 

i) Szabályzat a betegazonosító rendszer használatáról, 

j) Iratkezelési szabályzat, 

k) Informatikai Hálózat Szabályzata. 

 

 

Fogalom meghatározások 

 

4. §  

 

1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 

személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi 

ezen minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor 

tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg 

egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális vagy szociális azonosságára jellemző tényező 

alapján azonosítani lehet; 

2. különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat; 

3. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a 

tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy 

formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 

gyűjteményes jellegétől; 

4. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 

5. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és 

az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
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7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 

általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, így különösen a betegellátó, az 

intézményvezető, az adatvédelmi felelős; 

8. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így például adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 

felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy 

képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 

vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; 

9. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 

teszik; 

10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele; 

11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé 

ne legyen lehetséges; 

12. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának 

vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő 

lehetetlenné tétele; 

13. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése; 

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől; 

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján történő megbízást is – az egészségügyi és személyazonosító adatok 

feldolgozását végzi; 

16. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége; 

17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval; 

18. egészségügyi adat: 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); 

19.  személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, 

az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási 

azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben 

alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására; 

20. gyógykezelés: 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, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, 

valamint a szülészeti ellátást is; 
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21. orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és 

személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett 

gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat; 

22. egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott 

egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy 

bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától; 

23. kezelést végző orvos: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos; 

24. betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett 

gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész; 

25. az egészségügyi ellátóhálózaton belüli intézményvezető: az egészségügyi intézmény 

szakmai vezetője, a személyi jog jogosultja vagy a gyógyszertár vezetésével megbízott 

gyógyszerész; 

26. közeli hozzátartozó: 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; 

27. sürgős szükség: az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek 

következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe 

kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne; 

28. VIP beteg: az állami vezetők egészségügyi ellátásának biztosítására az Egyetem és a 

Miniszterelnöki Hivatal között létrejött külön szolgáltatási szerződésen alapján kezelt beteg. 

 

Az adatkezelés esetei 

 

5. §   

 

(1) A személyes és az egészségügyi adatok kezelése a következő esetekben folytatható:  

 

a) ahhoz az érintett hozzájárulását adta; 

b) az az Egyetem rendeltetésszerű működésének, a munkáltatói jogok 

gyakorlásának, a képzés megszervezésének biztosításához nélkülözhetetlen; 

c) a kedvezményekre való jogosultság megállapíthatóságához szükséges; 

d) az egészség megőrzését, javításának, fenntartásának előmozdítását szolgálja; 

e) az a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységét segíti elő, ideértve a 

szakfelügyeleti tevékenységet is; 

f) az érintett egészségi állapotának nyomon követéséhez szükséges; 

g) a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló 

intézkedések megtételét szolgálja. 

 

(2) Személyes adatok kezelése történhet az alábbi esetekben is: 

 

 

a) egészségügyi szakember-képzés, 

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

szervezése, költségek tervezése, 

c) statisztikai vizsgálat, 

d) tudományos kutatás, 

e) 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, 
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f) a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az az 

egészségi állapot alapján történik, 

g) bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott 

feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés, 

h) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott 

feladatok ellátása, az abban kapott felhatalmazás körében, 

i) közigazgatási eljárás, 

j) szabálysértési eljárás, 

k) ügyészségi eljárás, 

l) bírósági eljárás, 

m) az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása, 

n) a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység 

munkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony 

vagy egyéb jogviszony keretében történik, 

o) közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való 

alkalmasság megállapítása, 

p) a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére való 

alkalmasság megállapítása, 

q) munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés 

során. 

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége 

 

6. §  

 

(1) Az adatkezelés csak az 5. §-ban meghatározott célok elérésének érdekében, az ehhez 

szükséges mértékben és ideig végezhető. 

(2) Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy 

kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő 

jogszabályt is. 

(3) Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével 

kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 

adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, 

illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az 

érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

(4) A tájékoztatás - különösen statisztikai vagy tudományos (ideértve a történelmi kutatásokat 

is) célú adatkezelés esetén - megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az 

adatgyűjtés céljának, az adatkezelés időtartamának és az adatok megismerhetőségének 

mindenki számára hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre 

szóló tájékoztatás lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna. 

 

 

Az adatfeldolgozó 

 

7. §  

(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 

kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó 

utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. 

(2) Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által 

meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, 
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törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének 

ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 

(3) Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására 

jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját 

céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő 

rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

(4) Az adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződést írásba kell foglalni. Az 

adatfeldolgozásra nem adható megbízás olyan vállalkozásnak, amely a feldolgozandó 

személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt. 

 

 

Az adatok minősége 

 

8. §  

 

(1) A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; 

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig 

lehessen azonosítani. 

(2) Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása 

tilos. 

 

 

Az adatok továbbítása, összekapcsolása 

 

9. §   

 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor 

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény vagy jelen szabályzat azt 

megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

 

 

Adatbiztonság 

 

10. § 

 

 

(1) Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az 

adatok biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés megakadályozásáról.  

(2) A hálózat vagy egyéb informatikai eszköz útján történő adattovábbítás esetében az 

adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie 

az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetve az informatikai eszköz üzemeltetőjének. 
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11. §  

 

Minden adatkezeléssel foglalkozó személy munkája közben köteles az elvárható legnagyobb 

gondossággal eljárni az adatok hitelessége, megőrzése és az illetéktelen hozzáférés 

megakadályozása érdekében. 

 

12. §    

 

Az adatok tárolása és továbbítása során a baleset- és tűzvédelmi előírásokat figyelembe kell 

venni. 

 

13. §  

 

(1) A manuálisan kezelt adatokat keletkezésükkor megfelelő minőségű (hagyományos papír, 

formanyomtatvány) adathordozóra kell rögzíteni. 

(2) Az adatokat felvevő, illetve rögzítő (leíró) személy köteles gondoskodni azok 

olvashatóságáról. 

14. §  

 

Az adatokat rendezett, visszakereshető formában, zárható körülmények között, illetve 

megfelelő felügyelet mellett kell tárolni. 

15. §  

 

A Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő adatkezelést a szervezeti egység adatvédelmi 

felelőse évente egyszer, vagy az adatkezelés körülményeinek megváltozása esetén ellenőrzi, 

és arról jegyzőkönyvet vesz fel. Az ellenőrzés eredményéről az adatvédelmi felelős a 

szervezeti egység vezetőjét tájékoztatja. 

16. §  

 

(1) Elektronikusan tárolt adatok esetében adatot csak a hozzáférési listára felvett, 

nyilvántartott adatkezelő kezelhet. Az adatkezelőnek egyéni, titkos jelszóval kell 

bejelentkeznie a rendszerbe. Az adatkezelés befejeztével a rendszerből ki kell lépni. A 

rendszerbe történt, jelszóval védett adatkezelésért az adatkezelő felel. Az esetleges 

visszaélések elkerülése érdekében az adatkezelő köteles gondoskodni egyéni jelszavának 

titkosságáról. 

(2) A rendszer fejlesztése az adatkezelés aktuális adatait tároló és működtető egységeitől 

elkülönítetten történhet. A fejlesztés során a fejlesztő köteles együttműködni az egység, 

központi rendszer esetén az egyetemi adatvédelmi felelősével az adatvédelmet érintő 

kérdésekben. 

 

 

 

Manuális adatok környezetének védelme 

 

17. §  

 

(1) Személyes adatokat tartalmazó hagyományos adathordozó kezelésében csak az 

Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozó vehet részt. 
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(2) Azokban a helyiségekben, amelyekben személyes adatok kezelése történik, csak az alábbi 

személyek tartózkodhatnak: 

a) munkavégzés vagy oktatás, tanulás céljából jelen lévő személy, 

b) az érintett vagy törvényes képviselője, valamint az érintett által írásban felhatalmazott 

személyek. 

(3) A manuálisan kezelt dokumentációt el kell zárni, vagy folyamatos felügyeletét kell 

biztosítani. 

(4) A közösségi helyiségekben történő tárolás esetében a tárolók zárhatóságról és a zárás 

tényéről fokozott figyelemmel kell gondoskodni. Lehetőség szerint azonban törekedni kell 

arra, hogy ilyen helyiségekben dokumentáció ne kerüljön tárolásra. 

(5) A nagy mennyiségű adat tárolására szolgáló helyiségek biztonsági zárhatóságáról 

gondoskodni kell. 

 

 

Az elektronikusan tárolt adatok környezetének védelme 

 

18 §  

 

(1) Hálózati rendszerek esetén a szervereket önálló gépteremben kell elhelyezni. A 

tűzvédelem miatt a gépteremben tilos dohányozni. A teremben a burkolatnak nehezen 

éghetőnek kell lenni. A gépterem ajtajának nem éghető anyagúnak kell lennie. A gépteremben 

tűzvédelmi riasztóberendezést kell felszerelni. A megfelelő hőmérsékletet lehetőség szerint 

klímaberendezéssel kell biztosítani. A vízkár elleni védekezésül a potenciálisan 

veszélyeztetett helyiségek esetén a gépteremben a számítógépeket minimálisan 1 m padlózat 

feletti magasságban kell elhelyezni. 

(2) A gépterem számítástechnikai eszközeinek áramellátását szünetmentes áramforrással kell 

biztosítani. Tartós áramhiány esetén tartalék áramforrást kell biztosítani. Túlfeszültség ellen a 

gépterem áramellátását galvanikusan el kell különíteni részhálózattá. 

(3) Bármilyen nem informatikai karbantartás vagy szerelés a gépteremben csak az 

üzemeltetést végző szervezeti egység adatvédelmi felelősének engedélyével és felügyelete 

mellett történhet. A takarító személyzetet a takarítás során követendő speciális eljárásokra ki 

kell oktatni. Az oktatás az egység adatvédelmi felelősének a feladata. 

(4) A gépteremben csak az üzemeltetést végző szervezeti egység vezetője, az egyetemi, illetve 

az egység adatvédelmi felelőse, vagy az ezek által felhatalmazott személy tartózkodhat. A 

géptermet riasztóberendezéssel kell ellátni, ami jogosulatlan behatolás esetén riasztást ad a 

portaszolgálatnak. 

(5) Bármilyen jellegű karbantartás vagy szerelés esetén különös gondot kell fordítani a 

számítógépes hálózat vezetékének épségére. A számítógépes hálózat vázlatát a szerelést, 

karbantartást végző részlegeknek – külső vállalkozók esetében a szerelés, karbantartás idejére 

- át kell adni. Az átadásért, vagy a korábbi átadás megtörténtének ellenőrzéséért az Egyetem 

kapcsolattartója (elrendelő, szakmai irányító) felelős. 

(9) A munkaállomásokat, különösen az adatok saját adathordozón történő tárolása esetén az 

eltulajdonítás ellen fizikai eszközökkel is védeni kell úgy, hogy  a helyiségekben folyamatos 

személyes jelenlétet kell biztosítani, ennek hiányában azokat zárva kell tartani. 
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Az érintett jogai 

 

19. §  

 

Az érintettnek jogában áll: 

a) tájékoztatást kérni adataink kezeléséről,  

b) adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni, 

c) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, 

d) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. 

 

20. § 

 

(1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa 

megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 

meg az adatokat.  

(2) A tájékoztatást az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 

belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni.  

(3) A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre 

vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben 

költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az 

adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

(4) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény 

lehetővé teszi. 

(5) Az adatkezelő köteles a tájékoztatás megtagadását megindokolni az érintett számára. 

(6) Az elutasított kérelmekről az adatkezelőnek az adatvédelmi biztost évente értesíteni 

kell. 

 

21. §  

 

(1) A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő köteles helyesbíteni. 

(2) Törölni kell az adatot, ha  

    a) a kezelése jogellenes; 

b) az érintett ezt kéri, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendeli el; 

c) az adat hiányos vagy téves és azt jogszerűen nem lehet kijavítani, kivéve, ha az adat 

törlését törvény kizárja; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 

e) az adat törlését a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

(3) A jogellenes adatkezelés kivételével az adatok törlésének kötelezettsége nem vonatkozik 

arra az adatra, amelynek adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni. 

 

22. §  

 

(1) Az adat helyesbítéséről és törléséről értesíteni kell 

a) az érintettet; 

b) azt a személyt, akinek a helyesbített vagy törölt adatot korábban adatkezelés céljából 

továbbították. 
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(2) Nem kötelező az értesítés, ha annak hiánya az adatkezelés céljára figyelemmel az érintett 

jogos érdekét nem sérti. 

 

23. §  

 

(1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 

rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

(2) Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és 

annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 

adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - 

megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 

intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 

korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

(3) Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével 

nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint 

bírósághoz fordulhat. 

(4) Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett 

tiltakozása miatt nem kapja meg, a (2) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 

15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - e törvény szerint - bírósághoz 

fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. 

(5) Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes 

adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat 

akkor is törölni, ha az adatátvevő a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fordul 

bírósághoz. 

(6) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az 

adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a 

tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

 

24. §  

 

(1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 23. § (4) bekezdésében meghatározott 

személy, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 

bizonyítani. 

(3) A perre az adatkezelő székhelye (lakóhelye) szerinti bíróság az illetékes. A per - az érintett 

választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is 

megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. 

(4) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 

helyesbítésére, törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett 

tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 23. § (4) bekezdésében meghatározott 

személy által kért adat kiadására kötelezi. 

(5) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével 

történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e 

törvényben védett jogai megkövetelik. 
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Az alkalmazottak adatainak kezelése 

 

25. §  

 

(1) Az Egyetem alkalmazottairól vezetett nyilvántartás az alkalmazottak következő adatait 

tartalmazhatja: 

 

a) név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, azonosító szám; 

b) állandó lakcím és tartózkodási hely; 

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó adatok: 

ca) a munkáltató - több esetén valamennyi munkáltató-megnevezése, megjelölve, hogy mely 

munkáltatóval létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt, 

cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelv-tudás, tudományos fokozat, 

cc) munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok, 

cd) kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

ce) munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 

munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

cf) munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő 

tartozás és annak jogosultja, 

cg) szabadság, kiadott szabadság, 

ch) az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

ci) az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

cj) az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei, 

ck) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok 

eredményei. 

(2) A többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván. 

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt adatok továbbíthatók: a fenntartónak valamennyi adat, a 

fenntartói jogok gyakorlásához szükséges mértékben; a társadalombiztosítási, illetmény és 

munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének minden olyan adat, amely az illetmény, 

munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, igénybevételéhez szükséges; az 

Országos Felsőoktatási Információs Központnak minden olyan adat, amelyet a Felsőoktatási 

törvény szerint a felsőoktatási információs rendszer kezelhet; a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottságnak minden olyan adat, amely ahhoz szükséges, hogy megállapíthassa 

a felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételek meglétét; a bíróságnak, 

rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét 

ügy eldöntéséhez szükséges adatok; a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére 

jogosultaknak a foglalkoztatással összefüggő adatok, a nemzetbiztonsági szolgálatnak 

valamennyi adat. 

 

 

A hallgatók adatainak nyilvántartása 

 

26. §  

 

(1) Az Egyetem a beiratkozott hallgatókról nyilvántartást vezet. 

(2) A hallgatókról nyilvántartandó adatok: 

a) felvétellel összefüggő adatok: 

aa) a felvételre jelentkező neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, 

állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem 
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magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 

ab) az érettségi vizsga adatai, 

ac) a középiskola adatai, 

ad) a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok, 

ae) a felvételi eljárás adatai; 

b) a hallgatói (kollégiumi tagsági, doktorandusz, doktorjelölt) jogviszonnyal összefüggő 

adatok: 

ba) a hallgató neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, 

állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár 

esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító 

okirat megnevezése, száma, 

bb) a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, megkezdett félévek, igénybe vett 

támogatási idő, a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje, 

bc) a külföldi tanulmányok helye, ideje, 

bd) az elért és beszámított kreditek, beszámított tanulmányok, 

be) a hallgatói juttatások, kollégiumi elhelyezés adatai, a juttatásokra való jogosultság 

elbírálásához szükséges adatok (szociális helyzet, szülők adatai, tartásra vonatkozó adatok), 

bf) a hallgatói munkavégzés adatai, 

bg) a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

bh) a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges adatok, 

bi) a hallgatói balesetre vonatkozó adatok, 

bj) a hallgató diákigazolványának sorszáma, 

bk) a hallgató azonosító száma; 

c) a 45.§ (4) szerinti aláírt hallgatói névsor. 

(2) A többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván. 

(3) Az adatok továbbíthatók: a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással 

összefüggő feladatok ellátásához; a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági 

végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; a 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat; az Országos Felsőoktatási Információs 

Központ részére valamennyi adat; a Diákhitel Központnak a tanulmányok folytatásával 

összefüggő adatok. 
 

 

Az egyetemi adatvédelmi felelős  

 

27. §  

 

(1) Az egyetemi adatvédelmi felelős alapvető funkciója, hogy jelen Szabályzatában rögzített 

feladatait teljesítve az Egyetem adatvédelmi és az ezzel összefüggő adatbiztonsági 

szempontokat kielégítő működéséről gondoskodjon. 

(2) Az adatvédelmi felelős feladatait jellemzi, hogy az Egyetem vezetése felé tájékoztató, 

előterjesztő, javaslattevő, véleményező hatásköre van. 

(3) Az egyetem adatvédelmi felelősét a Rektor nevezi ki, tevékenységét a Rektor felügyeli. 

(4) Az adatvédelmi felelős feladatai különösen: 

a) az adatvédelmi és az ezzel összefüggő adatbiztonsági feladatokról, az adatvédelemmel 

kapcsolatos problémákról, folyamatosan tájékoztatja illetékességüknek megfelelően a Rektort, 

illetve a Karok Dékánjait, 

b) kezdeményezi az engedélyeztetési, jóváhagyási eljárásokat, 
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c) előkészíti a különleges - jelen Szabályzatban nem meghatározott - adatkezeléssel 

kapcsolatos igények engedélyezését, 

d) javasolja és támogatja az adatvédelem, illetve az ahhoz kapcsolódó adatbiztonság területén 

kifejlesztett új technológiák és eszközök alkalmazását, 

e) közreműködik az egységek adatvédelmi felelőseinek kijelölésében, 

f) gondoskodik az Egyetem adatvédelmi, illetve adatkezelési szabályzatának 

naprakészségéről, 

g) továbbképzést tart a szervezeti egységek adatvédelmi felelőseinek, 

h) az intézetvezetők felkérésére megadja az érintettek kéréseivel kapcsolatos állásfoglalását. 

(5) Az adatvédelmi felelős jogai: 

a)  Az adatvédelmi felelős rendelkezésére kell, hogy álljon minden olyan dokumentáció és 

egyéb információ, amely munkájának ellátásához szükséges. Betekinthet az adatvédelemmel 

kapcsolatos bármely iratba és dokumentációba. 

b) Tanácskozási és jóváhagyási joggal részt vesz minden olyan fórumon, ahol a hatáskörébe 

tartozó témák szerepelnek a napirenden. 

c) Indítványozza az egység adatvédelmi felelősök megbízását és a megbízás visszavonását. 

d) Vitás kérdésekben, vagy ha a jogszabályokban, illetve jelen Szabályzatban előírt 

szempontok veszélyeztetését, be nem tartását észleli és közvetlen intézkedése nem járt 

eredménnyel, előterjesztési joggal rendelkezik a Rektor, illetve a Karok Dékánjai felé. 

 

 

Az Intézetvezető 

 

28. §  

 

(1) Az intézményen belül a személyes adatok védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért az 

adatot kezelő intézmény vezetője felelős. Tevékenysége során 

a) gondoskodik az adatvédelmi szabályok intézeti szintű betartatásáról, 

b) ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgozók adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással 

összefüggő tevékenységét, 

c) kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új 

technológiák, eszközök alkalmazását, 

d) tudományos kutatás esetén intézeti és intézetek közötti viszonylatban engedélyezi az orvosi 

dokumentációba való betekintést, 

e) kijelöli az egység adatvédelmi felelőst, 

f) ellenőrzi az egység adatvédelmi felelős tevékenységét, 

g) ellenőrzi, jóváhagyja az egység adatvédelmi felelős érintettek kéréseivel kapcsolatban 

benyújtott előterjesztéseit. Szükség esetén megkéri az egyetemi adatvédelmi felelős 

állásfoglalását. 
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Az egység adatvédelmi felelős  

 

29. §  

 

(1) Az egység adatvédelmi felelős alapvető feladata, hogy az ellátási egységek (önálló 

szervezeti egységek) adatbiztonsági, adatvédelmi szempontokat kielégítő működéséről 

gondoskodjon. 

(2) Az egyes területek vezetőinek és munkatársainak az adatvédelmi feladatok 

megvalósításából adódó kötelezettségeit, az adatvédelmi előírások megtartásához fűződő 

személyi felelősségét az egység adatvédelmi felelős nem helyettesíti, hanem azt támogatja, 

koordinálja. 

(3) Az egység adatvédelmi felelős feladatait jellemzi, hogy tájékoztató, koordináló, 

döntéselőkészítő, ellenőrzési, ügymeneti, szervezési hatásköre van. 

(4) Az egységek adatvédelmi felelősét az önálló szervezeti egység vezetője (intézetvezető) 

bízza meg, és ellenőrzi.  

(5) Az egység adatvédelmi felelős feladatai különösen: 

a) a különböző munkakörökben folytatandó adatvédelmi tevékenység helyi megszervezése és 

koordinálása, 

b) az adatvédelmi, és a hozzájuk kapcsolódó adatbiztonsági feladatok folyamatos belső 

ismertetése, 

c) engedélyeztetési, jóváhagyási eljárások kezdeményezése és megszervezése. Ennek kapcsán 

előkészíti az érintettek adatbetekintésre, adattörlésre, adatkezelés tiltására vonatkozó 

kérelmeit és azokat az intézetvezető elé terjeszti. Vezeti az ezzel a tevékenységgel kapcsolatos 

nyilvántartásokat. 

d) a hatáskörébe tartozó adatvédelmi tevékenység folyamatos és tervszerű ellenőrzése, 

e) az adatvédelemmel kapcsolatos problémák jelzése az egyetemi adatvédelmi felelősnek, 

f) vezeti a manuálisan kezelt dokumentációba bejegyzést tenni jogosultak aláírás minta 

nyilvántartását, 

g) eljár az elektronikusan kezelt adatokhoz történő hozzáférés szabályozásában. 

 (6) Az egység adatvédelmi felelős jogai: 

a) az adott szervezeti egységben folyó összes adatkezelési folyamat felügyelete, 

b) betekintés az adatvédelemmel kapcsolatos bármely iratba és dokumentációba, 

c) tanácskozási joggal történő résztvétel minden olyan fórumon, ahol a hatáskörébe tartozó 

témák szerepelnek a napirenden, 

d) jogosultsági rendszer kialakítása során javaslattétel. 

 

 

II. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓHÁLÓZATRA VONATKOZÓ 

 SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

 

 

Területi és személyi hatály 

 

30. § 

 

(1) A Szabályzat e részének területi és személyi hatálya kiterjed: 

a) minden egészségügyi ellátást nyújtó szervezeti egységre, szakmai felügyeletet, ellenőrzést 

végző szervezetre és természetes személyre, és egyéb adatkezelő szervre, amely vagy aki 

egészségügyi és személyes adatot kezel; 
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b) minden, az egészségügyi ellátóhálózattal, valamint az egyéb adatkezelő szervvel 

kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes 

személyre (a továbbiakban: érintett); 

c) minden, az Eüat törvény és jelen szabályzat előírásai szerint kezelt, az érintettre vonatkozó 

egészségügyi és személyazonosító adatra; 

d) az adatkezeléssel kapcsolatba került vagy kerülő külső szolgáltatóra, amely az Egyetem 

illetékességi körébe tartozó személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül. 

 

Az egészségügyi adatok kezelésének célja, célhoz kötöttsége 
 

31. § (1) Az egészségügyi és személyazonosító adatok a következő célok elérése érdekében 

kezelhetőek: 

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása; 

b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a 

szakfelügyeleti tevékenységet is; 

c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése; 

d) a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló 

intézkedések megtétele; 

e) VIP betegek ellátása. 

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül törvényben meghatározott esetekben a következő 

célokból lehet egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni: 

a) egészségügyi szakember-képzés, 

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

szervezése, költségek tervezése, 

c) statisztikai vizsgálat, 

d) tudományos kutatás, 

e) 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, 

f) a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az az 

egészségi állapot alapján történik, 

g) bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott 

feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés, 

h) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott 

feladatok ellátása, az abban kapott felhatalmazás körében, 

i) közigazgatási eljárás, 

j) szabálysértési eljárás, 

k) ügyészségi eljárás, 

l) bírósági eljárás, 

m) az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása, 

n) a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység 

munkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony 

vagy egyéb jogviszony keretében történik, 

o) közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való 

alkalmasság megállapítása, 

p) a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére való 

alkalmasság megállapítása, 

q) munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés. 
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(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott céloktól eltérő célokra is lehet egészségügyi és 

személyazonosító adatot kezelni, amennyiben a megfelelő tájékoztatást követően az érintett, 

illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes 

képviselő) ehhez írásban hozzájárul. 

(4) Az (1)-(2) bekezdések szerinti adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, 

illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

Az egészségügyi ellátóhálózat szerveinek adatkezelése 

 

Adatfelvétel 

 

32. §  

 

(1) Az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az adatfelvétel 

időpontját és az adatfelvevő személyét. 

(2) A beteg dokumentációjában történt minden feljegyzést, beírást aláírással vagy kézjeggyel, 

és ha szükséges, dátummal kell hitelesíteni, illetve elektronikus adatkezelés esetén a 

bejegyzést végző egyértelmű azonosítását a rendszernek biztosítania kell. 

(3) A dolgozók aláírás mintáját nyilvántartásban kell rögzíteni. A nyilvántartás vezetéséről az 

adott szervezeti egység adatvédelmi felelőse gondoskodik. Elektronikus adatkezelés esetén az 

adatkezelő bejelentkező nevének és jelszavának titkosan történő kezelése az adatkezelő 

kötelessége. 

 

Adatmódosítás 

 

33. §  

 

Ha téves adatfelvétel, vagy más ok miatt a beírt adatot módosítani kell, ez csak úgy 

végezhető, hogy az eredeti adat megállapítható legyen. Módosításnál is kézjeggyel el kell 

látni a módosítást, elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását 

és a bejegyzés naplózását a rendszernek biztosítania kell. 

 

Adatok törlése 

 

34. §  

 

(1) Adatot törölni csak az érintett írásos kérelme alapján lehet. A törlés során be kell tartani az 

adatvédelmi előírásokat különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférésre. A törlés során a 

manuálisan kezelt adatokat fizikailag meg kell semmisíteni, elektronikusan tárolt adatok 

esetében azokat helyrehozhatatlanul meg kell változtatni. Az érintettet a törlés 

következményeiről és veszélyeiről a törlés előtt tájékoztatni kell, az írásos tájékoztatást az 

érintettel aláíratva a beteg dokumentációjában a kérelemmel együtt meg kell őrizni.  

 

(2) A törlést a szervezeti egység adatvédelmi felelőse és az intézetvezető együttes 

engedélyével lehet elvégezni, és erről nyilvántartást kell vezetni. Amennyiben az 

egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt 

követően át kell adni az Egyetemi Levéltár részére. 
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Adatbiztonság 

 

Jogosulatlan hozzáférés elleni védekezés szabályai 

 

35. §  

 

Manuálisan tárolt adatok esetében: 

(1) A beteg személyes és egészségügyi adatait tartalmazó hagyományos betegdokumentáció 

gyógyító-megelőző munkát támogató eszköz, elsősorban ennek a célnak kell alárendelni. A 

betegdokumentáció a gyógyítási folyamat során mindazon helyeken jelen van, ahol az 

ellátással kapcsolatos gyógyító-, ápolási-, ezekhez társuló kapcsolt-, illetve kiegészítő 

tevékenység zajlik (pl. betegszállítás, esetdokumentáció, finanszírozás). 

(2) A jogosulatlan hozzáférés ellen az alábbi rendelkezések betartása minden dolgozó kiemelt 

feladata: 

a) Az ellátás alatti, illetve az azzal kapcsolatos dokumentálást követően a betegdokumentációt 

el kell zárni, illetve olyan helyen kell tartani, ahol az egészségügyi dolgozók folyamatos 

jelenléte általi felügyelet biztosított. 

b) A beteg szállítása, más intézményben történő vizsgálata során a betegdokumentációt 

személy szerint a vizsgálatért, vagy beavatkozásért felelős, vagy az átvételt intéző 

egészségügyi dolgozónak kell átadni. Az átvétel tényét az időpont megadásával az átvevő 

által aláírva a beteg dokumentációjában fel kell tüntetni, és az adatok helyességéről meg kell 

győződni. 

c) A betegdokumentációk megfelelő, biztonságos tárolásának tárgyi feltételeit, az archiválás 

feltételeit a szervezeti egység vezetésének biztosítania kell. 

d) A beteggel kapcsolatos dokumentációk, adatok eltulajdonításának gyanúja esetén az egység 

adatvédelmi felelősét, távollétében a szervezeti egység vezetőjét kell értesíteni. Tényleges 

adat eltulajdonításkor jegyzőkönyvet kell felvenni, és az adatvédelmi felelőst tájékoztatni kell 

az eseményről, a jegyzőkönyv egy példányának eljuttatása mellett. 

e) Az adattárolás megfelelőségét az egység adatvédelmi felelőse ellenőrzi. 

 

36. §  

 

(1) Az elektronikusan tárolt adatok esetében a központi szerverek védelme a 18. §-ban 

foglaltak szerint történik. 

(2) Az adatok archiválása során használt adathordozók védelme a 18. §-ban foglaltak szerint 

történik. 

 

Az adatkezelő azonosítása 

 

37. §  

 

(1) A szervezeti egységekben az adatkezeléssel foglalkozó dolgozók aláírás mintáját 

nyilvántartásban kell rögzíteni. A nyilvántartást az egység adatvédelmi felelőse vezeti. Ennek 

eredeti példányát az egység irattárában kell elhelyezni, a másolatokat minden papíralapú 

dokumentumot kezelő helyiségekben. Elektronikus adatkezelés esetén az aláírást az 

elektronikus felhasználó név - jelszó páros helyettesíti. A nyilvántartás vezetéséért, illetve a 

belépési jogosultság engedélyezéséért az egység adatvédelmi felelőse felel. A jelszó titkosan 

történő kezeléséért, azzal történő bármilyen visszaélésért a jelszó tulajdonosa felel. Csak 

olyan elektronikus rendszert szabad alkalmazni, amely a jelszavak kezelését képes titkosan 

kezelni, ideértve a „rendszergazdát” is. 
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(2) Hagyományos adatkezelés esetén az adatkezelő, vagy módosító személy azonosítása az 

aláírásnak a nyilvántartásban rögzített aláírás mintával való összevetésével történik. 

Elektronikus adatkezelés esetén a rendszernek naplóznia kell a beavatkozás tényét. 

 

Az adatkezelők jogosultságának nyilvántartása 

 

38. §  

 

(1) A manuális dokumentációs rendszerben az elvárt adminisztratív tevékenységet a 

munkaköri leírás határozza meg. A dolgozók belépésekor, illetve távozásakor végrehajtandó 

hivatalos eljárás része az ellenjegyeztetés az egység adatvédelmi felelőssel, aki ennek alapján 

aktualizálja az aláírás mintákat. 

(2) Elektronikus adatkezelés esetén a hozzáférési jogosultság belépő dolgozó részére csak a 

rendszer kezelését ismertető tanfolyam sikeres elvégzése után adható az intézetvezető által 

aláírt Jogosultság igényő lap adatvédelmi felelős engedélyével és közreműködésével. A 

dolgozó távozásakor a hozzáférési jogosultság megszűnik, amelyet az adatvédelmi felelős a 

távozási adatlapon ellenjegyzésével hitelesít, majd a megszüntetés érdekében eljár. 

(3) A munkaviszony alatti, adatkezelési jogosultsággal összefüggő változásokról a 

munkaügyi, személyügyi előadó haladéktalanul értesíti az intézetvezetőt. 

 

Eljárás az adatok sérülése esetén 

 

39. §  

 

(1) Az adatok, dokumentumok sérülésének, elvesztésének megelőzése elsődleges fontosságú. 

Ennek biztosítására a Szabályzatban foglaltak betartása, betartatása, azok ellenőrzése egyaránt 

fontos. 

(2) Az egészségügyi és személyes adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a 

rendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a 

károsodott adatok pótlását. A sérült adat pótlásáért annak a szervezeti egységnek a vezetője 

felelős, ahol a sérülés bekövetkezett. Az adatpótlásba be kell vonni azon betegellátó osztályok 

vezetőit, ahol a beteget kezelték és a kezelésből fakadóan az adatok megsérültek. A pótolt 

adatokon a pótlás tényét fel kell tüntetni. A pótlásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a 

szervezeti egység vezetőjének kell hitelesítenie. 

(3) Elektronikusan tárolt adatok esetén a mentési – archiválási eljárás során alkalmazott 

adathordozók adatait felhasználva kell az adatok helyreállítását végrehajtani. 

 

40. §  

 

Eljárás a manuálisan kezelt adatok esetén: 

(1) A hagyományos adathordozók tárolásakor a fizikai védelem biztosításán túl az Egyetem 

általános iratkezelési és iktatási szabályai szerint kell eljárni az adatok 

visszakereshetőségének érdekében. 

(2) Az adatsérülés következményeinek felszámolásakor a lehetőségek az irányadók és 

szabnak határt, a visszaállítás érdekében minden lehetőt el kell követni, felhasználva a 

bármely egységben, vagy a betegnél fennmaradt hiteles dokumentumot. 

(3) A visszaállítást és annak mértékét - a lehetőségek felmérésével, indokolásával és 

mérlegelésével - az egység adatvédelmi felelőse írásban rendeli el. Amennyiben a 

visszaállítás nem valósítható meg, arról az egység adatvédelmi felelőse írásos feljegyzést 

készít, amelyet az Irattárban az ADATVÉDELEM iktatási jelzéssel archiválnak. 
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(4) A visszaállításról, amennyiben az megoldható, a mulasztásért felelős személy köteles 

gondoskodni. 

(5) A személyes felelősség megítélésében az irányadó és hatályos jogszabályokat kell 

alkalmazni. A személyes felelősség megállapítása - az adatvédelmi felelős írásbeli 

véleményének megkérése alapján - a szervezeti egység vezetőjének (intézetvezető) 

hatáskörébe tartozik. 

(6) Az adatok visszaállításáról nyilvántartást kell vezetni. 

 

Az adatkezelési rendszer sérülése, illetve károsodása esetére tervezett intézkedések 

 

41. §  

 

(1) Az adatkezelési rendszer az adatkezelés fizikai-technikai-környezeti feltételeinek, 

valamint a szervezésre, oktatásra, ellenőrzésre hozott rendelkezések együttese. 

(2) Manuális adatkezelés esetén: 

a) a dokumentumokat a tároló hely sérülésének elhárítása idejéig szükség esetén biztonságos 

helyre kell szállítani, 

b) az adatok hozzáférésének biztonságát veszélyeztető állapot elhárítását azonnal meg kell 

kezdeni, az elhárítás idejére folyamatos felügyeletet kell biztosítani, vagy a dokumentumokat 

zárható helyre kell szállítani. 

(3) Elektronikus adatkezelés esetén: 

a) hálózat esetén a központi egységek (szerverek) sérülésekor az Adatfeldolgozóval kötött 

szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően azokat helyettesíteni kell, 

b) a rendszer működésképtelensége alatt az adatokat manuális módszerekkel kell rögzíteni, és 

a helyreállítást követően azokat a rendszerbe pótlólag felvenni. 

 

Az adatok pontosságának, valódiságának ellenőrzése 

 

42. §  

 

Az adatok pontosságának, valódiságának ellenőrzési rendszerét az Egyetem 

minőségbiztosítási rendszerével összhangban fokozatosan kell kialakítani. 

 

43. §  

 

Az elektronikusan tárolt adatok valódiságát évente legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. 

Az ellenőrzés során az Egyetemi adatvédelmi felelős által kijelölt 5, az intézményben az előző 

naptári év során kezelt fekvőbeteg elektronikusan rögzített adatait összehasonlítják a beteg 

kórlapjában tárolt, kinyomtatott fekvőbeteg adatlapokkal. Az ellenőrzésen jelen van az 

Adatfeldolgozó képviselője, a Kontrolling Igazgató vagy az általa írásban megbízott személy 

és az Egyetemi adatvédelmi felelős. Pontatlanság esetén annak okát az egység adatvédelmi 

felelőse kivizsgálja, a vizsgálat eredményéről jelentést tesz az intézetvezetőnek, aki annak 

megszüntetésével kapcsolatban eljár. 

 

A gyógykezelés céljából történő adatkezelés 

 

44. §  

 

(1) Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, 

hogy a kötelezően felveendő adatok körén kívül a szakmai szabályoknak megfelelően melyik 
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egészségügyi adat felvétele szükséges az egészség megőrzésének, fenntartásának 

előmozdítása; az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése; az érintett egészségi 

állapotának nyomon követése; a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből 

szükségessé váló intézkedések megtétele érdekében.  

(2) Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak a gyógykezelt személy (törvényes 

képviselője) részéről történő szolgáltatása - az egészségügyi ellátás igénybevételéhez 

kötelezően előírt személyazonosító adatok és a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - 

önkéntes. Abban az esetben, ha a gyógykezelt személy önként fordul az intézményhez, a 

gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló 

hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni, és erről az 

érintettet, illetve törvényes képviselőjét tájékoztatni kell a 6. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerint. 

(3) Sürgős szükség, valamint a gyógykezelt személy belátási képességének hiánya esetén az 

önkéntességet vélelmezni kell. 

(4) Az érintett, illetve törvényes képviselője köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és 

személyazonosító adatait átadni, 

a) ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt valamely 

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

betegségben szenved, kivéve a 49. § (3) bekezdése szerinti esetet, 

b) ha arra a 2. számú mellékletben felsorolt szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez 

van szükség, 

c) heveny mérgezés esetén, 

d) ha valószínűsíthető, hogy az érintett a 3. számú melléklet szerinti foglalkozási eredetű 

megbetegedésben szenved, 

e) ha az adatszolgáltatásra a magzat, illetve a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi 

állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség, 

f) ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve 

szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot 

elrendelte, 

g) ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény (1995. évi CXXV. 

törvény) szerinti ellenőrzés céljából van szükség. 

 (5) Kerülni kell azon adatok rögzítését, amelyek közvetlenül nem kapcsolatosak a beteg 

gyógykezelésével. Ezen adatok felvételére a kórlapba csak akkor kerülhet sor, ha azok a beteg 

gyógykezelésében szerepet játszanak. 

(6) A pszichiátriai beteg esetében kivételesen korlátozható a betegnek az egészségügyi 

dokumentáció megismeréséhez való joga, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a beteg 

gyógyulását nagymértékben veszélyeztetné, vagy más személy személyiségi jogait sértené az 

egészségügyi dokumentáció megismerése. A korlátozás elrendelésére kizárólag orvos 

jogosult. A korlátozás elrendeléséről a betegjogi képviselőt és a beteg törvényes vagy 

meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul értesíteni kell. Az e bekezdésben foglalt betegjogi 

korlátozásokat részletesen dokumentálni és indokolni kell. 

(7) A gyógykezelés során az egészségügyi dokumentáció kezelésének rendjét úgy kell 

kialakítani, hogy a dokumentációhoz, illetve a beteg személyes adataihoz kizárólag a 

gyógykezelt személy gyógykezelését végzők férhessenek hozzá. 

(8) A lázlapok nem tarthatók a betegágy végén vagy másutt a kórteremben, illetve szabadon 

hozzáférhetően nem tárolhatják, kivéve a vizit idejét. A betegek nevét nem lehet a kórtermek 

ajtajánál kifüggeszteni. A kórlapokat nem lehet a nővérpulton vagy máshol úgy tárolni, hogy 

a személyazonosító adatok a helyiségben tartózkodók, a beteg ellátásában részt nem vevő 

személyek által hozzáférhetők legyenek. 
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(9) A diagnosztikai vizsgálatoknál a vizsgálatra behívás nem a beteg nevének szólításával 

történik, hanem anonim módon, pl. hívószám alkalmazásával. 

 

Orvosi titok védelme 

 

45. §  

 

(1) A betegellátót, valamint a kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban álló más személyt a 

beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan 

tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási 

kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen 

módon ismerte meg. A titoktartási kötelezettség, nemcsak a kezelést végző orvost, illetve az 

ápolókat köti, hanem az intézmény minden dolgozóját, így a betegszállítókat vagy a beteg 

diétáját készítő dolgozókat is. 

(2) A betegellátót - a gyógykezelt személy választott háziorvosa, valamint az igazságügyi 

orvosszakértő kivételével - a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, 

aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt 

személy további gyógykezelése érdekében szükségesek. 

(3 ) A titoktartási kötelezettség alól törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség vagy a 

beteg adhat írásban felmentést. 

(4) Az orvosi titok védelme érdekében szükséges, hogy az intézmény valamennyi dolgozója 

és hallgatója kötelezettséget vállaljon az orvosi titok megtartására. A kötelezettséget a 

dolgozó munkaköri leírásába kell foglalni, illetve ahhoz csatolni kell. A hallgatók eskütételét 

követően az esküt tettek névsorát a hallgatókkal aláíratva a hallgatói dokumentáció részeként 

meg kell őrizni. 

 

A gyógykezelés során jelen lévő személyek 

 

46. §  

 

(1) A gyógykezelés során a kezelést végző orvos és a betegellátásban részt vevő más 

személyek lehetnek jelen, valamint akinek jelenlétéhez a beteg hozzájárult. 

(2) A beteg emberi jogainak és méltóságának tiszteletben tartása mellett az érintett 

hozzájárulása nélkül jelen lehet a gyógykezelés során: 

a) más személy, ha a gyógykezelés rendje több beteg egyidejű ellátását igényli (Ilyen eset 

például az intenzív osztályokon történő kezelés, vagy más olyan osztályokon, ahol a beteg 

vagy a betegtársak mobilizálása állapotromlás veszélyével járhat), 

b) a rendőrség hivatásos állományú tagja, amennyiben a gyógykezelésre fogvatartott személy 

esetében kerül sor, 

c) a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati jogviszonyban álló tagja, amennyiben a 

gyógykezelésre olyan személy esetében kerül sor, aki a büntetés-végrehajtási intézetben 

szabadságelvonással járó büntetését tölti, és a gyógykezelést végző betegellátó biztonsága, 

illetve szökés megakadályozása céljából erre szükség van, 

d) a b)-c) pontok szerinti személyek, ha bűnüldözési érdekből a beteg személyi biztonsága ezt 

indokolttá teszi, és a beteg nyilatkozattételre képtelen állapotban van. 

 (3) Az (1) és a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül a gyógykezelés során jelen lehet az, 

a) aki a beteget az adott betegség miatt már kezelte, 

b) akinek az intézetvezető szakmai-tudományos ok miatt engedélyt adott, kivéve, ha ez ellen 

az érintett kifejezetten tiltakozott. 



 23 

(4) Az egészségügyi szakemberképzés céljából a gyógykezelés során jelen lehet orvos, 

orvostanhallgató, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi főiskola, egészségügyi 

szakközépiskola vagy egészségügyi szakiskola hallgatója, valamint tanulója feltéve, hogy a 

megjelölt személy képzésére az Egyetem ki van jelölve. Ebben az esetben a gyógykezelt 

személy hozzájárulására nincs szükség, de erről az érintett, illetve törvényes képviselőjét 

fekvőbeteg-intézmény esetén legkésőbb az intézménybe történő beutaláskor, beutaló 

hiányában közvetlenül a felvétel előtt, egyéb intézmények esetében a gyógykezelés 

megkezdése előtt tájékoztatni kell. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást az érintett szóban is adhatja a kezelést végző 

orvosnak. 

 

Adattovábbítás a háziorvos részére 

 

47. §  

 

A kezelést végző orvos az általa megállapított, a betegre vonatkozó adatokat – amennyiben a 

beteg ezt kifejezetten nem tiltotta meg – továbbítja a beteg háziorvosának. A tiltás 

lehetőségéről, annak következményeiről a beteget a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni 

kell. 

 

A beteg joga a tájékoztatáshoz 

 

48. §  

 

(1) A betegellátás megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell az Egyetem adatvédelmi 

rendjéről. A beteg tájékoztatása az adatvédelemről a felvevő, illetve a kezelést végző orvos 

kötelessége. A tájékoztatás megadását a beteg aláírásával igazolja. Az aláírt tájékoztatót a 

beteg egészségügyi dokumentációjához csatolni kell. A beteg dokumentációjához csatolni kell 

a beteg esetleges korlátozó nyilatkozatát is. 

(2) A gyógykezelt személy gyógykezelésével kapcsolatos tájékoztatást a beteg kezelését 

végző orvos vagy a betegellátó osztály vezetője adja meg. A beteg gyógykezelésének ápolási 

vonatkozásairól az őt ellátó diplomás ápoló, rehabilitációs vonatkozásairól az őt ellátó 

főiskolai végzettségű gyógytornász is felvilágosítást adhat. Nővér, illetve más dolgozó a beteg 

gyógykezeléséről tájékoztatást nem adhat, kivéve, ha a beteg kezelését végző orvos erre az 

adott beteg esetében felhatalmazta. A tájékoztatás személyesen történik. 

(3) Telefonon, telefaxon a beteg gyógykezeléséről érdemi tájékoztatás nem adható. A kezelést 

végző orvos, az osztály más orvosa, illetve a nővér a beteg intézményben történő kezelésének 

tényét - a beteg ellenkező értelmű nyilatkozata hiányában  megerősítheti. 

 

Hozzátartozó és más személy tájékoztatása 

 

49. §  

 

A beteg az intézménybe történt felvételkor vagy később rendelkezhet arról, hogy 

betegségéről, annak várható kimeneteléről, egészségi állapotának változásáról mely 

személyeknek adható részleges vagy teljes felvilágosítás, illetve ebből kik zárandók ki. A 

beteget a rendelkezés lehetőségéről tájékoztatni kell.  
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Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 

 

50. §  

 

(1) A beteg, illetve törvényes képviselője jogosult tájékoztatást kapni a rá vonatkozó 

személyazonosító és egészségügyi adatokról, betekinthet az egészségügyi dokumentációba, 

illetve azokról saját költségére másolatot kérhet. 

(2) Fekvőbeteg–gyógyintézetből történő elbocsátáskor a beteg jogosult zárójelentést kapni. 

(3) A beteg egészségügyi adatairól indokolt célra – saját költségére – jogosult összefoglaló 

vagy kivonatos írásos véleményt kapni. 

(4) A beteg élhet azon jogával, hogy az (1) bekezdés szerinti jogát más személy számára 

megengedje, vagy megtiltsa. A tiltás érvényesítésétől csak gondozása érdekében közeli 

hozzátartozó vagy a gondozásra köteles személy kérésére lehet eltekinteni. 

(5) A felhatalmazást a gyógykezelés ideje alatt írásban lehet megtenni, azon kívül 

magánokirat formájában. 

(6) Megkezdett, de még be nem fejezett ellátás esetében a tájékoztatást az adott ellátással 

kapcsolatban a kezelő orvos adja meg. Folyamatban lévő ellátás esetén a beteg a 

dokumentációról másolatot saját költségére kaphat a kezelést végző orvos közreműködésével. 

 

51. §  

 

(1) A gyógykezelt személy halála esetén a halál okával összefüggésbe hozható, továbbá a 

halál bekövetkeztét megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos adatokat a jogcím hiteles igazolása 

után megismerheti az elhunyt 

a) törvényes képviselője, 

b) közeli hozzátartozója, 

c) örököse. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személyek a fenti adatokról - saját költségükre - másolatot 

kaphatnak. A másolat kiadása az intézetvezető engedélyével és az egység adatvédelmi felelős 

jóváhagyásával történhet. 

 

Közegészségügyi, járványügyi és népegészségügyi célból történő adatkezelés, 

adattovábbítás  

 

52. §  

 

(1) A betegellátó köteles haladéktalanul továbbítani az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, 

illetve munkahelye szerint illetékes ÁNTSZ városi intézete felé a tudomására jutott 

egészségügyi és személyazonosító adatot,  

a)  ha a 1 sz. melléklet A pontja szerinti fertőző betegséget észlel, vagy annak gyanúja merül 

fel, 

b)  ha a 3. számú melléklet szerinti foglalkozási eredetű megbetegedést észlel, vagy annak 

gyanúja merül fel, 

c) ha az érintett foglalkozásának gyakorlása közben, vagy azzal összefüggésben  a 4. sz. 

melléklet szerinti anyag hatásának van kitéve, és szervezetében annak koncentrációja 

meghaladja a megengedett mértéket. 

(2) Az 1. számú mellékletben nem szereplő fertőző, illetve annak B) pontjában felsorolt 

betegségek előfordulása esetén a betegellátó személyazonosító adatok nélkül csak az 

egészségügyi adatokat jelentheti az ÁNTSZ illetékes intézetének. Az anonim szűrővizsgálat 
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keretében vizsgált HIV fertőzött és AIDS beteg esetét kivéve az ÁNTSZ városi intézete 

közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva kérheti az érintett 

személyazonosító adatainak továbbítását. 

(3) Ha az érintett személyazonosságának felfedése nélkül olyan szűrővizsgálaton kíván részt 

venni, amelynek célja a HIV vírussal történt fertőzés megállapítása, az érintett nem köteles 

megadni személyazonosító adatait. 

(4) Az 1. számú mellékletben szereplő nemi betegségek előfordulása esetében, figyelemmel a 

további személyek veszélyeztetésére, a bőr- és nemibeteg ellátó intézmények egymás között 

továbbíthatják az érintett kapcsolataira vonatkozó személyazonosító adatok közül a családi és 

utónevet, a leánykori nevet, valamint a lakó- és tartózkodási helyet. 

(5) Amennyiben az érintett újszülött vagy csecsemő a Betegségek Nemzetközi Osztályozása 

szerinti valamely veleszületett rendellenességben szenved (Q00-Q99), a 29. § (1) bekezdés b)-

c) pontjai és a (2) bekezdés b) pontja szerinti célból a kezelést végző orvos az érintett 

személyazonosító és egészségügyi adatait, valamint törvényes képviselője nevét és lakcímét 

továbbítja a külön jogszabály szerint vezetett Veleszületett Rendellenességek Országos 

Nyilvántartása részére. 

(6) Amennyiben a magzatnál olyan elváltozást észlelnek, amely veleszületett rendellenességet 

eredményezhet, az (5) bekezdés szerint kell eljárni, de ilyenkor az érintett személyazonosító 

adatain a várandós nő adatait kell érteni. 

 (5) A 29. § (1) bekezdés b)-c) pontjai és a 29. § (2) bekezdés b) pontja szerinti célból 

daganatos eredetű betegség észlelése esetén az érintett egészségügyi és személyazonosító 

adatait a külön jogszabály szerint vezetett Nemzeti Rákregiszternek kell  továbbítani. 
 

 

 

Adatkezelés epidemiológiai vizsgálatok, elemzések céljából 

 

53. §   

 

(1) A 29. § (2) bekezdés b) és c) pontjai szerinti célból az Egészségügyi Minisztérium és az 

irányítása alá tartozó országos szervek és intézetek, továbbá az ÁNTSZ intézetei részére 

továbbítható az érintett TAJ száma és egészségügyi adatai, továbbá személyazonosító adatai 

közül minden olyan adat, amely önmagában nem teszi lehetővé az érintett személyének 

azonosítását (pl. nem, életkor, postai irányítószám), az esetszám meghatározásának céljából. 

 

 

Statisztikai célú adatkezelés 

 

54. §  

 

(1) Az egészségügyi adatok statisztikai célra személyazonosításra alkalmatlan módon a 

korlátlanul kezelhetők. 

(2) Statisztikai célú felhasználás érdekében az érintet egészségügyi és személyazonosító 

adatának kezelése úgy, hogy az személyazonosításra alkalmas, csak az érintett írásbeli 

hozzájárulásával történhet. 

(3) Élve születés és halálozás esetén a születés, illetve halálozás helye szerint illetékes 

anyakönyvvezető útján a Központi Statisztikai Hivatal részére továbbítani kell az 

egészségügyi és személyazonosító adatokat. A születéssel, illetve halálozással kapcsolatos 

események anyakönyvezése céljából teljesítendő bejelentési kötelezettsége során a betegellátó 
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megismerheti és továbbíthatja élveszületés esetén a gyermek szülei, halálozás esetén az 

életben lévő házastárs személyi azonosító adatait. 

 

 

Tudományos kutatás céljából végzett adatkezelés 

 

55. §  

 

(1) Tudományos kutatás céljából kutatási kérelem alapján az intézményvezető vagy az 

adatvédelmi felelős engedélyével a tárolt adatokba be lehet tekinteni. A kutatási kérelemben 

meg kell határozni a megismerni kívánt adatok körét, a kutatás célját. A kutatásra az 

engedélyt a szervezeti egységben felvett adatok tekintetében a szervezeti egység vezetője, 

vagy az egység adatvédelmi felelős, egyéb esetben a Rektor adja meg.  

(2) Az adatokba betekintő személyekről, a betekintés céljáról és időpontjáról nyilvántartást 

kell vezetni, melyet 10 évig meg kell őrizni. A nyilvántartást az adatvédelmi felelős vezeti. 

(3) Tudományos közleményben nem szerepelhetnek egészségügyi és személyazonosító 

adatok oly módon, hogy a gyógykezelt személy személyazonossága megállapítható legyen. 

Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is 

tartalmazó másolat. 

(4) A kutatási kérelem megtagadását írásban meg kell indokolni. A kérelmező a megtagadás 

esetén bírósághoz fordulhat.  

 

Társadalombiztosítási igazgatási szervek adatkezelése 

 

56. §  

 

(1) A társadalombiztosítási igazgatási szervek részére akkor lehet egészségügyi és 

személyazonosító adatot továbbítani, ha 

a) arra az érintettnek járó társadalombiztosítási ellátások megállapítása, folyósítása céljából 

van szükség, és az az egészségi állapot alapján történik, valamint 

b) az a társadalombiztosítási alapok kezelői gazdálkodásának, továbbá a társadalombiztosítási 

ellátások folyósításának ellenőrzése céljából indokolt. 

(2) A társadalombiztosítási igazgatási szervek által lefolytatott ellenőrzés során a 

társadalombiztosítás szerveinek csak orvos, illetve gyógyszerész végzettségű alkalmazottja 

ismerheti meg a gyógykezelt személy összekapcsolt egészségügyi és személyazonosító 

adatait.  

 (3) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére akkor is továbbítható egészségügyi és 

személyazonosító adat, amennyiben ez az egészségügyi ellátás tervezésének, szervezésének 

elősegítése érdekében – a 29. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti feladatok ellátásához 

szükséges mértékben - indokolt. Az egészségügyi és személyazonosító adatokat ebben az 

esetben kizárólag az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatelemzéssel megbízott 

dolgozója kezelheti. 

 



 27 

 

Adattovábbítás az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv megkeresésére 

 

A továbbítás hatályossága 

 

57. §  

 

(1) A személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adat időbeli és területi korlát nélkül 

továbbítható. 

(2) Az alábbi szervek részére írásbeli megkeresés alapján a kezelést végző orvos átadja az 

érintett egészségügyi és személyes adatait: 

a) büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvos szakértő, 

polgári és közigazgatási ügyben az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvos szakértő; 

b) szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek; 

c) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. 

törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás 

körében. 

(3) A megkeresésnek tartalmaznia kell az adatkezelés célját, és meg kell jelölni az adatok 

körét és a 29. § (4) bekezdésnek megfelelően fel kell tüntetni a megismerni kívánt 

egészségügyi és személyazonosító adatokat. Csak annyi és olyan adat továbbítható, mely az 

adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges. 

(4) A „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott megkeresésére a kezelést végző orvos 

köteles tájékoztatni a nyomozó hatóságot az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő 

egészségügyi és személyazonosító adatokról. 

 

 

 

Bűncselekményből eredő sérülés esetén történő adattovábbítás 

 

58. § 

 

(1) A kezelést végző orvos a gyógykezelt személy első ellátása során a rendőrségnek 

haladéktalanul bejelenti a gyógykezelt személy személyes adatait, ha a gyógykezelt személy 8 

napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és a sérülés feltehetően bűncselekmény 

következménye. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kezelést végző orvos továbbítja az érintett 

személyazonosító adatait a betegjogi képviselőnek. 

(3) Kiskorú érintett első ízben történő ellátása esetén, amennyiben feltételezhető, hogy 

sérülése vagy betegsége bántalmazás, vagy elhanyagolás következménye, illetve az ellátás 

során erre utaló körülményekről szerez tudomást, az ellátást végző egészségügyi szolgáltató 

ezzel megbízott orvosa köteles az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes 

gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni. 

(4) A bejelentéshez a gyógykezelt személy hozzájárulása nem szükséges A bejelentés az első 

ellátó orvos által történik. A jelentés tényét az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell. 
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Közigazgatási eljárás, intézményi elhelyezés 

 

59. §  

 

Egészségügyi és személyazonosító adatot közigazgatási eljárás, illetve az érintettnek 

intézményi elhelyezése, gondozása céljából csak akkor lehet továbbítani, ha arra az érintett 

jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez van szükség. 

 

 

Adattovábbítás más személy érintettsége esetén 

 

60. §  

 

(1) Amennyiben az érintett egészségügyi adatai más személyt is érintenek, az egészségügyi és 

személyazonosító adatok továbbításához e harmadik személy, illetve törvényes képviselője 

írásbeli hozzájárulása szükséges. Nincs szükség a hozzájárulásra az 1-3. sz. mellékletben 

felsorolt fertőző betegség, szűrő és alkalmassági vizsgálatok, mérgezés, foglalkozási eredetű 

megbetegedés, gyermek gyógykezelése esetén, bűnüldözési, bűnmegelőzési, 

nemzetbiztonsági okból történő adattovábbítás, élveszületés és halálozás esetén történő 

adattovábbítás, valamint  az érintett első alaklommal történő orvosi ellátásakor, illetve ha az 

érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett és a sérülés feltehetően bűncselekmény 

következménye azzal, hogy polgári peres eljárás során a harmadik személyt érintő - szexuális 

úton terjedő fertőző betegségre vonatkozó - egészségügyi adat nem adható ki. 

 

 

 

Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása 

 

61. §  

 

(1) Az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és 

személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. Az adattovábbításról 

szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, 

valamint a továbbított adatok körét. 

(2) A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz, amely biztosítja az adatok 

szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, 

nyilvánosságra kerüléssel szembeni védelmét, valamint azt, hogy azokhoz illetéktelen 

személy ne férhessen hozzá. 

(3) A betegellátó saját feljegyzései a nyilvántartás részét képezik. 

(4) Az adatmegőrzés érdekében folyamatosan biztosítani kell, hogy az adathordozó az adott 

technikai feltételek mellett olvasható maradjon, vagy olvasható állapotba kerüljön. 

 

62. §  

 

(1) A betegellátó nyilvántartja 

a) azokat az érintetteket, akikről bebizonyosodott, vagy valószínűsíthető, hogy fertőző 

betegségben szenvednek. Ezzel összefüggésben nyilván kell tartani a megelőző gyógyszeres 

kezelésre, a szűrővizsgálatra, járványügyi megfigyelésre, járványügyi zárlatra kötelezett 

személyeket, 
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b) a védőoltásra kötelezett, 

c) kábítószert élvező, kóros mértékben gyógyszert fogyasztó, egyéb, függőséget okozó 

anyagot használó személyeket. 

(2) az (1) bekezdés c) pontja szerinti személyek esetében a személyazonosító és egészségügyi 

adatokat elkülönítetten kell tárolni 

 

63. §  

 

Az egészségügyi dokumentációban szereplő egészségügyi hibás adatot – az adatfelvételt 

követően – úgy kell kijavítani, vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható 

legyen. 

 

Az egészségügyi dokumentáció tárolásának és archiválásának rendje 

 

64. §  

 

(1) Az egyes önálló szervezeti egységek eltérő adottságai és működési rendje miatt a konkrét 

helyi szabályozás speciális részét és annak rögzítését az egység adatvédelmi felelősnek kell - 

az önálló szervezeti egység vezetőjének jóváhagyásával - felügyeleti körén belül 

megvalósítania, figyelembe véve a jelen Szabályzatban megadott irányelveket. A helyi 

szabályozás leírását - e Szabályzat mellékleteként- a szervezeti egységekben hozzáférhető 

helyen kell elhelyezni. 

(2) Szempontok a helyi szabályozás speciális részének elkészítéséhez: 

Az egészségügyi dokumentáció tárolási rendszerét a törvény előírásainak és az Egyetem 

lehetőségeinek figyelembe vételével, a gyógyító-megelőző munkához, a szervezeti egységben 

kialakult munkarendhez kell illeszteni. 

(3) A dokumentáció tárolását három szinten célszerű kialakítani: 

a) "A" szint: Napi tevékenységgel kapcsolatos dokumentumtárolás bent fekvő, vagy 

tárgyhónapban elbocsátott betegek esetében 

- Javasolt helye: az osztály (klinikai) iroda. 

- Cél: a napi betegellátással és kapcsolódó tevékenységekkel összefüggő dokumentumok 

biztonságos és könnyen kezelhető tárolásának és hozzáférésének a biztosítása. 

- Fő funkciók: a dokumentumok rendszerezett elhelyezése, egyedi dokumentumok 

nyilvántartása, a havonta elbocsátott betegek dokumentumainak kötegelése, havonta lezárt 

havi dokumentum kötegek áthelyezése „B" szint-re, egyéb adminisztratív műveletek. 

b) "B" szint: Közepes időtartamú archív tárolás 2-től 48 hónapos időszakra. 

- Javasolt helye: az osztályon kialakított közepes időtartamú archív tároló helyiség. 

- Cél: a 48 hónapon belül távozott és ismételten felvett betegek dokumentumainak 

visszakereséséhez biztonságos és könnyen kezelhető tárolás és hozzáférés, valamint a 

kivételek követhetőségének biztosítása. 

A fenti időszakon belül távozott összes beteg dokumentumainak biztonságos és könnyen 

kezelhető közepes időtartamú archiválása. 

- Fő funkciók: a dokumentumok rendszerezett elhelyezése, a dokumentumok kivételének 

nyilvántartása, a havonta elbocsátott betegek dokumentumainak kötegelt átvétele és a közepes 

időtartamú tárolási rendszerbe történő elhelyezése. Évente egy egyeztetett alkalommal a tárolt 

4 éves anyag első 12 hónapos részének áthelyezése a „C" szintre, egyéb adminisztratív 

műveletek. 

c) "C" szint: Hosszú időtartamú archív tárolás (az emissziót követő 48 hónap utáni ellátási 

események dokumentumai). 

Javasolt helye: centralizáltan a központi archív dokumentumtárban. 



 30 

Cél: a 48 hónapnál régebben távozott és törvény által meghatározott 30 évig megőrzendő 

betegdokumentáció tárolása, az esetenkénti osztályos-, egyéni-, vagy kutatási igény szerinti 

visszakereséshez biztonságos és könnyen kezelhető tárolás és hozzáférés, valamint a kivételek 

követhetőségének biztosítása. 

Fő funkciók: a dokumentumok rendszerezett elhelyezése, a dokumentumok kivételének 

nyilvántartása. 

Évente a "B" szintről áthelyezett dokumentumok kötegelt átvétele és a tárolási rendszerbe 

történő rendezett lerakása. Évente egy alkalommal a tárolt anyagból a 30 évnél régebbi 

kórlapok selejtezése, az azokból kivett zárójelentések rendszerezett tárolása. Évente egy 

alkalommal a tárolt zárójelentésekből az 50 évnél régebbi zárójelentések selejtezése. Egyéb 

adminisztratív műveletek. 

 

(4) Valamennyi tárolási szinten a dokumentumok védelmét az illetéktelen hozzáférés-, 

eltulajdonítás, meghamisítás, valamint fizikai megsemmisülés ellen biztosítani kell. 

(5) A tárolási rendszer „B" és „C" szintjein a dokumentumok kivételekor egyszerű, de a 

követést biztosító jelző és nyilvántartó rendszert kell alkalmazni. 

Ennek kötelező alapadatai: 

- dokumentum azonosító (pl. Kórlap esetén a Regiszterben feltüntetett és visszakeresést 

könnyítő szám (jelzés), 

- beteg neve, 

- betegazonosító, 

- melyik egységre, 

- kiadás kelte, 

- kivétel célja, 

- kiadást kérő. 

 

 

 

Az egészségügyi és személyes adatok megsemmisítése 

 

65. §  

 

(1) A egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a 

zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni, ezt követően meg kell semmisíteni. A 

megsemmisítés alól kivételt képeznek azok a dokumentumok, amelyek: 

a) a gyógykezelt személy 30 évnél korábbi kezelésével kapcsolatba hozhatók, vagy 

b) tudományos jelentőségük van. 

(2) Tudományos jelentőségük lehet a dokumentumoknak a betegség vagy a kezelés jellege, a 

gyógykezelt személy, személyi vagy általános kultúrtörténeti okai miatt. Fentiek alapján a 

tudományos jelentőség elbírálására a centrumelnök jogosult. 

(3) A megsemmisítés alóli kivételre a szervezeti egység vezetője tesz javaslatot az egyetemi 

adatvédelmi felelősnek. Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos 

jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell adni a Levéltár részére. A 

megsemmisítés elbírálását, illetve a megsemmisítési eljárást valamennyi tárolt dokumentáció 

esetében le kell folytatni. 

(4) A megsemmisítés során is biztosítani kell az adatvédelmet. Ha a megsemmisítés az 

intézményen belül történik, a dokumentumokat olyan eljárással kell megsemmisíteni, ami 

lehetetlenné teszi a dokumentumok rekonstruálását. Az adatvédelmet a megsemmisítésre 

vállalkozó szervezetnél is biztosítani kell. 
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III. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK 

 

Személyes adatok feldolgozása és felhasználása tudományos kutatás során 

 

66. §  

 

(1) Tudományos kutatás céljára felvett vagy tárolt személyes adat csak tudományos kutatás 

céljára használható fel. 

(2) A személyes adatot – amint azt a kutatási cél megengedi – anonimizálni kell. Amíg ez 

nem történik meg külön kell tárolni azokat az adatokat, amelyek meghatározott, vagy 

meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb 

adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az a kutatás céljára szükséges. 

(3) A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat 

nyilvánosságra, ha az érintett abba beleegyezett. 

 

Személyes adatok felhasználása statisztikai célra 

 

67. §  

 

A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok csak statisztikai célra 

használhatók fel. A külön törvény szerinti egyedi statisztikai adatokat – beleértve a személyes 

adatokat is – a statisztikai céltól eltérő célra semmilyen módon vagy jogcímen nem lehet 

átadni és átvenni, feldolgozni vagy nyilvánosságra hozni. 

 

 

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Hatálybalépés 

 

68. §  

 

 

Jelen szabályzat a Szenátus 109/2006. (XI. 30.) számú határozatával 2007. január l-jével lép 

hatályba.  

 

 

69. § 

 

Az Egyetem által kötött szolgáltató és közreműködői szerződésekben elő kell írni az 

Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásainak kötelező betartását. 

 

 

Budapest, 2006. november 30. 

 

 

         Dr. Tulassay Tivadar s.k. 

          rektor 
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1. számú melléklet 

 

Fertőző betegségek listája az érintett részéről történő kötelező adatszolgáltatás, valamint az 
ÁNTSZ részére történő kötelező adattovábbítás esetén 

Fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek, mérgezések 

A) Személyazonosító adatokkal együtt jelentendő: 

1. acut flaccid paralysis (heveny petyhüdt bénulás) 

2. amoebiasis 

3. ancylostomiasis, uncinariasis 

4. anthrax (lépfene), bacillus anthracis által okozott fertőzés 

5. botulizmus 

6. brucellosis, máltai, mediterrán, unduláló láz 

7. B típusú Haemophilus influenzae által okozott betegség 

8. campylobacteriosis, campylobacter okozta bélhurut 

9. cholera (kolera) 

10. congenitalis rubeola syndroma (CRS) (veleszületett rubeola megbetegedés) 

11. cryptosporidiosis 

14. echinococcosis, hydatidosis 

15. encephalitis infectiosa (fertőző agyvelőgyulladás) 

16. enteritis infectiosa 

17. ételfertőzés 

18. ételmérgezés 

19. febris flava (sárgaláz) 

20. febris recurrens (visszatérő láz) 

21. fertőző spongiform encephalopathiák 

22. giardiasis 

23. hepatitis infectiosa (fertőző májgyulladás) 

24. keratoconjunctivitis epidemica (fertőző kötőhártya- és szaruhártya-gyulladás) 

25. legionellosis 

26. lepra 

27. leptospirosis 

28. listeriosis 

29. Lyme-kór 

30. lyssa (veszettség) 

31. lyssa fertőzésre gyanús sérülés 

32. malária 

33. malleus (takonykór) 

34. meningitis purulenta (fertőző agyhártyagyulladás) 

35. meningitis serosa (sávos agyhártyagyulladás) 

36. mononucleosis infectiosa, mirigyláz, monocyta angina, Pfeiffer-betegség 

37. morbilli (kanyaró), kivéve: subacut sclerotisalo panencephalitis 

38. multirezistens kórokozók által okozott, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés 

39. Neisseria meningitidis által okozott betegség (Meningococcus okozta megbetegedés) 

40. ornithosis (papagájláz) 

41. paratyphus 

42. parotitis epidemica (mumpsz) 
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43. pertussis (szamárköhögés) 

44. pestis 

45. poliomyelitis anterior acuta (járványos gyermekbénulás) 

46. Q-láz 

47. rubeola (rózsahimlő) 

48. salmonellosis 

49. shigellosis 

50. scarlatina (vörheny) 

51. schistosomiasis (bilharziasis) 

52. súlyos akut légúti tünetegyüttes (SARS) 

53. staphylococcosis 

54. Streptococcus pneumoniae által okozott betegség (Pneumococcus okozta megbetegedés) 

55. strongyloidosis 

56. taeniasis 

57. tetanus (merevgörcs) 

58. toxoplasmosis 

59. trachoma (kivéve: trachoma következményei) 

60. trichinellosis 

61. tularaemia 

62. typhus abdominalis (hastífusz) 

63. typhus exanthematicus (kiütéses tífusz) 

64. varicella (bárányhimlő) 

65. variola (himlő) 

66. yersiniosis 

67. vírusos haemorrhagias lázak 

68. nosocomialis fertőzés 

69. korábban Magyarországon nem észlelt, különösen veszélyes fertőző betegség 

70. madárinfluenza 

B) Személyazonosító adatok nélkül jelentendő: 

1. AIDS megbetegedés 

2. condyloma acuminatum 

3. gonorrhoea (kankó) 

4. granuloma inguinale 

5. herpes genitalis 

6. HIV fertőzés 

7. influenza, influenza szerű megbetegedés 

8. lymphogranuloma inguinale 

9. syphilis (vérbaj) 

10. szexuális úton terjedő, chlamydiák által okozott egyéb betegségek 

11. tuberkulozis 

13. urethritis nongonococcica 
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2. számú melléklet 

 

Szűrő- és alkalmassági vizsgálatok az érintett részéről történő kötelező adatszolgáltatás 
esetén 

 

   1.  Munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági orvosi vizsgálatok (előzetes, 

időszakos, soron kívüli, záró). 

   2.  Szűrővizsgálatok - beleértve a biológiai monitorozási vizsgálatokat is - a 

foglalkozással összefüggő megbetegedések felderítésére. 

   3.  A katonai egészségi alkalmasság, valamint az egyéb szolgálati viszony 

létesítéséhez szükséges egészségi alkalmasság megállapításához kapcsolódó 

szakorvosi vizsgálatok. 

   4.  A közúti járművezetés engedélyezéséhez szükséges orvosi vizsgálatok. 

   5.  A kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzéséhez és 

tartásához szükséges orvosi vizsgálatok. 

   6.  Az iskolai előkészítés, a tankötelezettség és képzési kötelezettség megállapításával 

kapcsolatban a látás-, hallás-, értelmi fejlődési, beszédfejlődési képességek, illetve 

más rendellenességek vizsgálata. 

 

 

3. számú melléklet 

 

 

Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke 

 A) Fizikai kóroki tényezők 

      

 1.    Zaj okozta halláskárosodások 

 2.    Helyileg ható vibráció okozta betegség 

 3.    Egésztest-vibráció okozta betegségek 

 4.    Túlnyomás alatti munkavégzés által kiváltott betegségek 

 5.    Ionizáló sugárzás által okozott betegségek 

 6.    Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek 

(kivéve elektroophthalmia) 

 7.    Elektroophthalmia 

 8.    Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényezők okozta megbetegedések 

  

 B) Kémiai kóroki tényezők 

  

 1.    Ólom és vegyületei által okozott megbetegedések 

 2.    Kadmium és vegyületei által okozott megbetegedések 

 3.    Foszfor és vegyületei által okozott megbetegedések 

 4.    Higany és vegyületei által okozott megbetegedések 

 5.    Arzén és vegyületei által okozott megbetegedések 

 6.    Mangán és vegyületei által okozott megbetegedések 

 7.    Berillium és vegyületei által okozott megbetegedések 

 8.    Króm és vegyületei által okozott megbetegedések 
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 9.    Vanádium és vegyületei által okozott megbetegedések 

 10.    Nikkel és vegyületei által okozott megbetegedések 

 11.    Kobalt és vegyületei által okozott megbetegedések 

 12.    Alumínium és vegyületei által okozott megbetegedések 

 13.    Benzol által okozott megbetegedések 

 14.    Toluol által okozott megbetegedések 

 15.    Xilol által okozott megbetegedések 

 16.    Egyéb benzol homológ által okozott megbetegedések 

 17.    Benzol és homológjainak nitro, amino és halogén származékai által okozott 

megbetegedések 

 18.    Triklór-etilén által okozott megbetegedések 

 19.    Tetraklór-etilén által okozott megbetegedések 

 20.    Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott 

megbetegedések 

 21.    Nitroglicerin és más salétromsavas észterek által okozott megbetegedések 

 22.    Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott megbetegedések 

 23.    Alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott megbetegedések 

 24.    Dioxán (dietilén-oxid) által okozott megbetegedések 

 25.    Húgyutak rosszindulatú daganatos megbetegedései aromás aminok hatására (pl. 

4-amino-bifenil, benzidin és származékai, naftilaminok) 

 26.    Sztirol által okozott megbetegedések 

 27.    Aromás dinitroszármazékok (dinitro-fenol, dinitro-krezol stb.) által okozott 

megbetegedések 

 28.    Szerves foszforsav-észterek, karbamát inszekticidek által okozott 

megbetegedések 

 29.    Egyéb növényvédő szerek (rovar- és rágcsálóirtó, faanyagvédő szerek) által 

okozott megbetegedések 

 30.    Szén-monoxid által okozott megbetegedések 

 31.    Kén-hidrogén által okozott megbetegedések 

 32.    Hidrogén-cianid által okozott megbetegedések 

 33.    Ammónia által okozott megbetegedések 

 34.    Fenol által okozott megbetegedések 

 35.    Formaldehid által okozott megbetegedések 

 36.    Dimetil-formamid által okozott megbetegedések 

 37.    Foszgén által okozott megbetegedések 

 38.    Kén-dioxid által okozott megbetegedések 

 39.    Kénsav által okozott megbetegedések 

 40.    Klór által okozott megbetegedések 

 41.    Nitrózus gázok által okozott megbetegedések 

 42.    Fluoridok által okozott (idült csont és ízületi) megbetegedések 

 43.    Vinilklorid okozta megbetegedések 

 44.    Vegyi anyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz 

 45.    Vegyi anyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz 

 46.    Vegyi anyagok által okozott egyéb bőr (pl. olajakne) és nyálkahártya 

megbetegedések 

 47.    A bőr rákos megbetegedéseit okozó - kátrány, bitumen, ásványolajok, antracén - 

anyagok 

 48.    Egyéb szerveknek az eddigiekben fel nem sorolt vegyi anyagok által okozott 

daganatos betegségei 

 49.    Szilikózis 
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 50.    Azbesztózis 

 51.    Talkózis 

 52.    Keményfém által okozott tüdőfibrózisok 

 53.    Sziderózis 

 54.    Egyéb pneumokoniózisok 

 55.    Foglalkozási asztma és rinitisz 

 56.    Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló 

testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag által okozott megbetegedés 

  

 C) Biológiai kóroki tényezők 

  

 1.    Brucellózis 

 2.    Ornitózis 

 3.    Kullancs-enkefalitisz 

 4.    Antrax 

 5.    Leptospirózis 

 6.    Q-láz 

 7.    Tularémia 

 8.    Borreliózis (Lyme-kór) 

 9.    Trichofitiázis 

 10.    Egyéb zoonózisok 

 11.    Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek 

 12.    Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis 

 13.    Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással 

kapcsolatban keletkezett 

 14.    Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek (pl. amoebiasis, malária) 

 15.    Gennykeltők által okozott bőrbetegségek 

 16.    Gombák okozta bőrbetegségek 

 17.    Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz 

 18.    Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők okozta egyéb 

megbetegedések 

 19.    Madárinfluenza 

  

 D) Nem optimális igénybevétel, pszichoszociális, ergonómiai kóroki tényezők 

  

 1.    Csontok, ízületek, izmok, inak betegségei túlzott, illetve egyoldalú igénybevétel 

következtében 

 2.    Térdízületi meniszkusz sérülése 

 3.    Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás 

 4.    Fokozott megterhelés, igénybevétel okozta megbetegedések 

 5.    Optimálisnál kisebb megterhelés okozta megbetegedések 

 6.    Pszichoszociális kóroki tényezők okozta megbetegedések 

 7.    Ergonómiai kóroki tényezők okozta megbetegedések 

 8.    A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb megbetegedések 
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4. számú melléklet  

 

Biológiai mintában vizsgált anyagok 

 1.    Anilin 

 2.    Arzén 

 3.    Benzol 

 4.    Dimetil-formamid 

 5.    Etilbenzol 

 6.    Fenol 

 7.    Fluorid vegyületek 

 8.    Higany 

 9.    Kadmium 

 10.    Kobalt 

 11.    Króm 

 12.    n-Hexán 

 13.    Nikkel 

 14.    Nitro-benzol 

 15.    Ólom 

 16.    Szelén 

 17.    Szerves foszforsav-észterek 

 18.    Szénmonoxid 

 19.    Sztirol 

 20.    Toluol 

 21.    Triklór-etilén 

 22.    Xilol 

 

 

5. számú melléklet 

 

A VIP betegek kezelése 

 

 

VIP betegekre vonatkozó szabályozás (a továbbiakban: Melléklet) 

 

1. §  

Jelen Melléklet a Miniszterelnöki Hivatal és a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Felek) 

között megkötött szolgáltatási szerződésen alapul, mely szerződést Felek az állami vezetők 

egészségügyi ellátásának biztosítására kötötték egymással. 

 

2. § 

 

A Melléklet alapján VIP betegek: 

 

1. a kormány tagjai, 

2. az államtitkárok és a szakállamtitkárok, 

3. a helyettes államtitkárok és a tárca nélküli miniszterek hivatalának vezetője, 
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4. az államtitkári és a szakállamtitkári juttatásra jogosult személyek 

 

A VIP betegek részére a Semmelweis Egyetem a Kútvölgyi Klinikai Tömb (a továbbiakban: 

Klinika) által biztosítja az egészségügyi ellátások folyamatos ellátását. Az egészségügyi 

ellátások közé tartoznak különösen a szűrővizsgálatok, a folyamatos, 24 órás orvosi ügyelet, 

továbbá a különféle műtétek.  

 

3. § 

(1) Az ellátásra jogosultak részére igazolvány készül, amelyet a Miniszterelnöki Hivatal állít 

ki.  

(2) Az ellátásra jogosultság megszűnése esetén a Miniszterelnöki Hivatal az igazolványt 

bevonja.  

(3) A Miniszterelnöki Hivatal az ellátásra jogosultakról névjegyzéket vezet, és azt 3 havonta 

küldi meg a Klinikának.  

 

4.§ 

A VIP betegek kezelésre történő bejelentkezése nem a Klinika betegirányítójánál történik, 

hanem az ún. "VIP ambulancián", amely a Klinika járóbeteg szakellátásának külön részlegén 

működik. 

 

5. § 

(1) A VIP betegekkel foglalkozó orvosokat, ápolókat, valamint a VIP betegek adataihoz 

hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyeket a Nemzetbiztonsági Hivatal (a 

továbbiakban: NBH) előzetesen leellenőrzi.  

(2) A VIP betegek adataihoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyekről az NBH 

nyilvántartást vezet.  

 

6.§ 

(1) A VIP betegek felvétele, adataik tárolása a MEDSOL rendszeren belül, elkülönítve 

történik.  

(2) A VIP betegekről felvett adatokhoz csak az 5. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban 

szereplő személyek férhetnek hozzá.  

 

 

 

7. § 

(1) A VIP betegek egészségügyi dokumentációinak tárolása más betegek kartonjától 

elkülönítetten történik. Ezen dokumentációkhoz szintén kizárólag Az az 5. § (2) bekezdés 

szerinti nyilvántartásban szereplő személyek férhetnek hozzá. 

(2) A VIP-betegek adatait nyilvántartó rendszerben a VIP-betegek neve és lakcíme is 

szerepel. 

(3) VIP-betegeknél a beteg neve helyett a VIP-név, valamint egy azonosító kód jelenik meg 

bármilyen előhívás esetén. A VIP-beteg nevéhez és más személyes adataihoz kizárólag az arra 

külön feljogosított személy férhet hozzá. 

 

 

8. § 

Oszágos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) felé finanszírozás céljából a 

betegek nevét, születési adatait, lakcímét (irányítószámmal) és TAJ-számát kell megküldeni. 

A VIP-betegek kötelesek ezen adataik OEP felé történő továbbításához hozzájárulni.  
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9. § 

(1) A betegek ellátása a Klinikán történik.  

(2) Bizonyos speciális vizsgálatok esetében (pl. CT) - amennyiben a vizsgálatot a Klinikán 

elvégezni nem lehet - a beteget az 5. § szerinti jogosultsággal bíró személy személyesen kíséri 

át abba az intézetbe, ahol a vizsgálat elvégezhető. 

(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat esetén a vizsgálatot végző intézmény is készít 

dokumentációt a vizsgálatról, amit a 6-7. §-ban foglaltaknak megfelelően elkülönítve kell 

kezelni. 

 

10. § 

A VIP-betegekkel, illetve az ellátásukkal kapcsolatos adatok biztonságos tárolásáról és 

kezeléséről a Kútvölgyi Klinika vezetője köteles gondoskodni. 

 

11. § 

Jelen Melléklet elválaszthatatlan részét képezi az ún. jogosultsági mátrix, amely 

meghatározza az egyes egészségügyi dolgozók VIP-betegekkel kapcsolatos jogosultságait. 

 

 

6. számú melléklet 

 

 

Semmelweis Alumni adatkezelési szabályzat  

 

1. Szabályozási háttér  
A Semmelweis Alumni adatokat az adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvénynek illetve az Semmelweis Egyetem 

adatkezelési szabályzatának megfelelően a következő főbb jellemzőkkel végzi. 

 

2. Az adatkezelő neve, az adatkezelés terjedelme  
Az adatkezelő a Semmelweis Egyetem.  

Az adatkezelő az adatközlő hozzájárulása függvényében adatfeldolgozásra és adattovábbításra 

is jogosult.  

 

3. Az adatkezelő címe  
1085 Budapest, VIII. Üllői út 26  

 

4. Az adatkezelés jogalapja  
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A 

Semmelweis Egyetem a jogszabály előírásainak megfelelően adatkezelőként nyilvántartásba 

vételét kérte az Adatvédelmi Biztos Hivatalában. Az adatkezelés elektronikusan vagy papír 

alapon történik.  

 

5. A kezelt adatok köre, forrása és az adatkezelés célja A központilag kezelt adatok köre  
Név (előtag, vezetéknév, keresztnév)  

Születési név, dátum  

Anyja neve  

Levelezési cím (ország, város, irányítószám, további cím adat)  

E-mail cím (1,2)  
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Telefonszám (1,2)  

Elsődleges kapcsolat jellege (diák, oktató, előadó, kutató)  

Elsődleges kapcsolat kezdete, vége  

Képzés nyelve  

Kar / Szak  

Diploma sorszám és dátum  

Jelenlegi munkahely neve, címe  

 

Az adatok forrása  
Az adatokat a tagok a jelentkezéskor kötelesek megadni az erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon, vagy a http://alumni.semmelweis-egyetem.hu holnapon található 

regisztrációs felületen, illetve az arra rendszeresített elektronikus formanyomtatványon 

emailen. Jelen adatkezelési szabályzat a Semmelweis Alumni hivatalos honlapján 

megismerhető és letölthető.  

 

Az adatkezelés célja  
Az adatkezelés a Semmelweis Alumni mozgalom kialakítását és folyamatos működtetését 

célozza, a kezelt adatokat a Semmelweis Egyetem a Semmelweis Alumni tagok közötti és a 

tagok és az Semmelweis Egyetem közötti kapcsolattartás elősegítése érdekében használja fel 

(pl. hírlevelek küldése, fontosabb eseményekről értesítés, tájékoztató stb), de azokat nem adja 

ki harmadik félnek, kivéve ha az egyes tagok ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárultak.  

 

Közösségi portálon való megjelenés  
A Semmelweis Közösség Portálon elhelyezett olyan adatokkal kapcsolatban, amelyek a 

központilag kezelt adatok között is megtalálhatók, a portálon, más elektronikus módon történő 

vagy papír alapú regisztrációval – mely magába foglalja jelen szabályzat elfogadását – portál 

felhasználója kifejezetten hozzájárul azok központi kezeléséhez.  

 

Reklámok  
A Semmelweis Alumni a kezelt adatokat nem használja üzletszerű reklámozási 

tevékenységhez. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a tagok számára olyan 

információkat juttasson el – a tagok korlátozott vagy teljes körére vonatkozóan - melyek a 

Semmelweis Egyetem céljainak megvalósulását elősegíthetik. Különösen ezen információk 

közé tartozik hírlevél formájában a Semmelweis Egyetem rendezvényeiről, fontosabb 

szakmai hírekről, eseményekről stb. történő tájékoztatás.  

 

6. Az adatkezelés időtartama  
Az adatkezelés időtartama korlátlan. Ha a tag a Semmelweis Alumni tagságát - szándékát 

önkéntes döntése alapján az adatkezelő számára elküldött, egyértelműen kifejező üzenet révén 

- megszüntetni kívánja, az adatfeldolgozó a tag ilyen értelmű üzenetének beérkezésétől 

számított 2 munkanapon belül törli az adatokat (lásd még 9. pont)  

Amennyiben bármely kezdeményezés nyomán megállapítható, hogy a Semmelweis Alumni 

tag jogosulatlanul jelentkezett be (pl. soha nem volt hallgatója, oktatója vagy kutatója az  
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Egyetemnek és jogelődjeinek), az adatkezelő határozata alapján az adatfeldolgozó a tag 

valamennyi adatát haladéktalanul törli.  

7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége  
Az Semmelweis Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a 

tagok előzetes e-mailen történő értesítése mellett, és más helyben szokásos módon 

egyoldalúan módosítsa.  

 

8. A Semmelweis Alumni tagok jogai a személyes adataik kezelésével kapcsolatban; a 

személyes adatok törlése  
Személyes adataik kezeléséről a tagok az adatkezelőtől tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő 

kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 

vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet visszaigazolható elektronikus 

vagy papír alapú formában kell az adatkezelőhöz eljuttatni, amire az érintett 8 munkanapon 

belül ugyanilyen módon választ kap. A tagok e-mailben a születési időre és anyja nevére 

vonatkozó adatok feltüntetésével kérhetik valamennyi adatuk, vagy adatiak egy részének 

törlését, vagy megváltoztatását. A tagok a következő email címen kérhetnek tájékoztatás 

adatai kezeléséről, illetve kérhetik azok törlését:  

alumni-iroda@semmelweis-univ.hu  

 

9. Jogérvényesítési lehetőségek  
A Semmelweis Egyetem Alumni tagok jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi 

törvény valamint a magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján a magyar 

bíróságok előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 

Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.). 

mailto:alumni-iroda@semmelweis-univ.hu

