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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogv iszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogv iszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív  

 1088 Budapest, Szentkirály i utca 
40.

ellátásban részesülő beteg
kutató személyzet

• betegdokumentáció 
részeként a beteg személy i 
adatai, a kutatási eljkrás 
során 
a kutatási engedélyező 
dokuemtációban a kutatási 
személyzet szemémlyes 
adazonosító adatai, képesítési 
adtatai

• anamnézis:   kórtörténetet, (a jelenlegi panaszokat, a kórházba kerülés okát, korábbi betegségeket, műtéteket, illetve a beteg családjában, környezetében előforduló bizonyos 
betegségeket, továbbá az egészségügyi szempontból jelentős szokásokat, étkezés, alkoholfogyasztás, dohányzás )
• státust: a beteg felvételkori állapota a fizikális v izsgálatnak megfelelően, 
• dekurzus : a beteg állapotváltozásának leírását idősorosan, az elvégzett összes v izsgálatok eredménye
• epikrízist :az ellátási eset összefoglaló leírása
ezen adatokból a kutatás szempontjából relváns adatok

érintett • cél: 1997. év i XLVII. tv . 
(Eüak.) 4. § (1) bek e)    
hatásv izsgálati célú 
anonimizálás és tudományos 
kutatás,

c) jogi kötelezettség • jogalap 1997. év i CLIV. tv . 
(Eütv .) 90 §

j) tudományos kutatás • jogalap 1997. év i CLIV. tv . 
(Eütv .) 90 §

gépi: számítástechnikai Flex i-Dent fogászati szoftver
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer 

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv  szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. év i XLVII. Törvény 30 
§ szerinti idő
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K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint
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a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése
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vizsgálata kl inikai, szövettani és 
microCT módszerekkel
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integrációjuk az e-egészségügybe
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• dekurzus : a beteg állapotváltozásának leírását idősorosan, az elvégzett összes v izsgálatok eredménye
• epikrízist :az ellátási eset összefoglaló leírása
ezen adatokból a kutatás szempontjából relváns adatok

érintett • cél: 1997. év i XLVII. tv . 
(Eüak.) 4. § (1) bek e)    
hatásv izsgálati célú 
anonimizálás és tudományos 
kutatás,

c) jogi kötelezettség • jogalap 1997. év i CLIV. tv . 
(Eütv .) 90 §

j) tudományos kutatás • jogalap 1997. év i CLIV. tv . 
(Eütv .) 90 §

gépi: számítástechnikai Flex i-Dent fogászati szoftver
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer 

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv  szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. év i XLVII. Törvény 30 
§ szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu
T-Systems Magyarország 
Zrt.
Vállalati Ügyféltámogatás
Levelezési cím:
1276 Budapest Pf. 1400
Tel.: 1400
E-mail: uzleti@telekom.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer rögzített betegek 

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer rögzített betegek 
adatok

tárolás

ETT TUKEB IV/1433-1/2020/EKU) 
Speciális el látást igénylő páciens 
csoportok szájhigiéniás és dentális 
ál lapotfelmérése

Speciális el látást igénylő páciens 
csoportok szájhigiéniás és dentális 
ál lapotfelmérése
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AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer 
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogv iszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogv iszonyban álló  egészségügyen 

 1088 Budapest, Szentkirály i utca 
40.

ellátásban részesülő beteg
kutató személyzet

• betegdokumentáció 
részeként a beteg személy i 
adatai,
a kutatási engedélyező 
dokuemtációban a kutatási 
személyzet szemémlyes 
adazonosító adatai, képesítési 
adtatai

• anamnézis:   kórtörténetet, (a jelenlegi panaszokat, a kórházba kerülés okát, korábbi betegségeket, műtéteket, illetve a beteg családjában, környezetében előforduló bizonyos 
betegségeket, továbbá az egészségügyi szempontból jelentős szokásokat, étkezés, alkoholfogyasztás, dohányzás )
• státust: a beteg felvételkori állapota a fizikális v izsgálatnak megfelelően, 
• dekurzus : a beteg állapotváltozásának leírását idősorosan, az elvégzett összes v izsgálatok eredménye
• epikrízist :az ellátási eset összefoglaló leírása
ezen adatokból a kutatás szempontjából relváns adatok

érintett • cél: 1997. év i XLVII. tv . 
(Eüak.) 4. § (1) bek e)    
hatásv izsgálati célú 
anonimizálás és tudományos 
kutatás,

c) jogi kötelezettség • jogalap 1997. év i CLIV. tv . 
(Eütv .) 90 §

j) tudományos kutatás • jogalap 1997. év i CLIV. tv . 
(Eütv .) 90 §

gépi: számítástechnikai Flex i-Dent fogászati szoftver
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer 

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv  szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. év i XLVII. Törvény 30 
§ szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu
T-Systems Magyarország 
Zrt.

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer rögzített betegek 

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer rögzített betegek 
adatok

tárolás

ETT-TUKEB IV/1433-1/2020/EKU
Speciális el látást igénylő páciensek 
fogászati  el látása. Orvosi 
rehabil itációs ellátásban részesülő, 
stroke-ot elszenvedett páciensek 
orális egészségügyi ál lapotának 
vizsgálata és fogászati  el látásának 
sajátosságai.

Speciális el látást igénylő páciensek 
fogászati  el látása. Orvosi rehabil itációs 
ellátásban részesülő, stroke-ot 
elszenvedett páciensek orális 
egészségügyi ál lapotának vizsgálata és 
fogászati  el látásának sajátosságai.
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rendszer 
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogv iszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogv iszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív  
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirály i utca 
40.

ellátásban részesülő beteg
kutató személyzet

• betegdokumentáció 
részeként a beteg személy i 
adatai,
a kutatási engedélyező 
dokuemtációban a kutatási 
személyzet szemémlyes 
adazonosító adatai, képesítési 
adtatai

• anamnézis:   kórtörténetet, (a jelenlegi panaszokat, a kórházba kerülés okát, korábbi betegségeket, műtéteket, illetve a beteg családjában, környezetében előforduló bizonyos 
betegségeket, továbbá az egészségügyi szempontból jelentős szokásokat, étkezés, alkoholfogyasztás, dohányzás )
• státust: a beteg felvételkori állapota a fizikális v izsgálatnak megfelelően, 
• dekurzus : a beteg állapotváltozásának leírását idősorosan, az elvégzett összes v izsgálatok eredménye
• epikrízist :az ellátási eset összefoglaló leírása
ezen adatokból a kutatás szempontjából relváns adatok

érintett • cél: 1997. év i XLVII. tv . 
(Eüak.) 4. § (1) bek e)    
hatásv izsgálati célú 
anonimizálás és tudományos 
kutatás,

a)az érintett hozzájárulása a) hozzájárulás gépi: számítástechnikai Flex i-Dent fogászati szoftver
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer 

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv  szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. év i XLVII. Törvény 30 
§ szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu
T-Systems Magyarország 
Zrt.
Vállalati Ügyféltámogatás
Levelezési cím:
1276 Budapest Pf. 1400
Tel.: 1400
E-mail: uzleti@telekom.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer rögzített betegek 

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer rögzített betegek 
adatok

tárolás

IV/5682-3/2021/EKU                   
Kivehető fogszabályozó készülékek 
viselésének szociokulturalis háttere

kivehető fogszabályozó készülékek 
viselési idejének mérése
szociológiai adatok gyűjtése
viselési idő és szociológiai mutatók 
összefüggéseinek kutatása
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogv iszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogv iszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív  
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirály i utca 
40.

ellátásban részesülő beteg
kutató személyzet

• betegdokumentáció 
részeként a beteg személy i 
adatai,
a kutatási engedélyező 
dokuemtációban a kutatási 
személyzet szemémlyes 
adazonosító adatai, képesítési 
adtatai

• anamnézis:   kórtörténetet, (a jelenlegi panaszokat, a kórházba kerülés okát, korábbi betegségeket, műtéteket, illetve a beteg családjában, környezetében előforduló bizonyos 
betegségeket, továbbá az egészségügyi szempontból jelentős szokásokat, étkezés, alkoholfogyasztás, dohányzás )
• státust: a beteg felvételkori állapota a fizikális v izsgálatnak megfelelően, 
• dekurzus : a beteg állapotváltozásának leírását idősorosan, az elvégzett összes v izsgálatok eredménye
• epikrízist :az ellátási eset összefoglaló leírása
ezen adatokból a kutatás szempontjából relváns adatok
Szocio-demográfiai adatok, dohányzás, alkohol fogyasztás, szájhigiénés szokások, fogorvoshoz járás gyakorisága, étkezési szokások

érintett • cél: 1997. év i XLVII. tv . 
(Eüak.) 4. § (1) bek e)    
hatásv izsgálati célú 
anonimizálás és tudományos 
kutatás,

a)az érintett hozzájárulása a) hozzájárulás gépi: számítástechnikai Flex i-Dent fogászati szoftver
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer 

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv  szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. év i XLVII. Törvény 30 
§ szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése
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betegek
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Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer rögzített betegek 
adatok

tárolás

IV/191- 1 /2022/EKU             
Hajléktalan ellátottak egészségi 
ál lapotának felmérése store-forward 
telehealth rendszer segítségével a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és 
partner szervezeteinek intézményeiben

Hajléktalan ellátottak egészségi 
ál lapotának felmérése store-forward 
telehealth rendszer segítségével a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és 
partner szervezeteinek intézményeiben
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogv iszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogv iszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív  
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirály i utca 
40.

ellátásban részesülő beteg
kutató személyzet

• betegdokumentáció 
részeként a beteg személy i 
adatai,
a kutatási engedélyező 
dokuemtációban a kutatási 
személyzet szemémlyes 
adazonosító adatai, képesítési 
adtatai

• anamnézis:   kórtörténetet, (a jelenlegi panaszokat, a kórházba kerülés okát, korábbi betegségeket, műtéteket, illetve a beteg családjában, környezetében előforduló bizonyos 
betegségeket, továbbá az egészségügyi szempontból jelentős szokásokat, étkezés, alkoholfogyasztás, dohányzás )
• státust: a beteg felvételkori állapota a fizikális v izsgálatnak megfelelően, 
• dekurzus : a beteg állapotváltozásának leírását idősorosan, az elvégzett összes v izsgálatok eredménye
• epikrízist :az ellátási eset összefoglaló leírása
ezen adatokból a kutatás szempontjából relváns adatok

érintett • cél: 1997. év i XLVII. tv . 
(Eüak.) 4. § (1) bek e)    
hatásv izsgálati célú 
anonimizálás és tudományos 
kutatás,

a)az érintett hozzájárulása a) hozzájárulás gépi: számítástechnikai Flex i-Dent fogászati szoftver
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer 

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv  szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. év i XLVII. Törvény 30 
§ szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése
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