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2. számú melléklet 

 

SPECIÁLIS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

BETEGEK RÉSZÉRE 

 

 

A Semmelweis Egyetem az Általános adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon túl betegeit az 

Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározottak szerint az alábbi 

adatkezelésekről és a betegeket megillető jogokról tájékoztatja: 

 

1) Egészségügyi ellátáshoz való jog 

A beteget külön jogszabályban meghatározott esetben és módon várólistára kell 

helyezni, a várakozás okáról annak várható időtartamáról, illetve esetleges 

következményeiről a beteget tájékoztatni kell. 

A várólista az adott egészségügyi ellátásra besorolt betegek családi és utónevét, nemét, 

születési évét, lakóhelyét, társadalombiztosítási azonosító jelét és az ellátásra való 

jogosultság sorrendjét tartalmazza. 

 

2) Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő 

adatait, illetve jogosult arra, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen. 

Az egészségügyi dokumentációval a szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg 

rendelkezik. 

A beteg jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást 

kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi 

dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy saját költségére 

másolatot kapni a Semmelweis Egyetem Térítési Díj Szabályzatának vonatkozó V./A. 

fejezete alapján. 

 

Az egészségügyi dokumentáció másolatának kiadására vonatkozó 

eljárás: 
 

Az egészségügyi dokumentáció másolata iránt kérelmet terjeszthet elő az érintett vagy 

törvényes képviselője, hozzátartozója, örököse. 

 

A kérelmező indítványát benyújthatja: 

 szóban  

 a kérelemmel érintett szervezeti egységnél, vagy 

 az Adatvédelmi és Betegjogi Központban, 

 

 írásban (az egyetemi honlapon közzétett megfelelő formanyomtatványok 

alkalmazásával) 

 a kérelemmel érintett szervezeti egységnél, 

 Az Adatvédelmi és Betegjogi Központnál: 

o postai úton: 1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf.2., 

o elektronikusan: az adatvedelem@semmelweis-univ.hu központi e-

mail címen. 
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A kérelem kötelező melléklete: 

 

Az egészségügyi dokumentáció kiadása iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia 

kell a kérelem benyújtásához való jogosultságának igazolására szolgáló okiratokat. 

 

Az érintett kérelme esetén:  

A jogosultság igazolása az érintett személyazonosításra alkalmas (fényképes 

személyazonosító igazolvány) vagy a jogosultság igazolására szolgáló okirat (TAJ 

kártya, születési anyakönyvi kivonat) másolatának csatolásával. 

 

Törvényes képviselő, hozzátartozó, örökös kérelmező esetén: 

A jogosultság igazolása a kérelmezőnek személyazonosításra alkalmas (fényképes 

személyazonosító igazolvány) és a jogosultságát igazoló okirattal történik (születési 

anyakönyvi kivonat, 30 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat, halotti 

anyakönyvi kivonat (házastárs kérelmező esetén) vagy teljes bizonyító erejű 

magánokirat). 

 

Költségtérítés: 

 

Az egészségügyi dokumentációról a kérelmező saját költségére másolatot igényelhet.  

 

Amennyiben vállalja a másolati költségek megfizetését, köteles azt az Egyetem által 

megállapított, legalább 8 napos határidőn belül készpénzfizetési vagy átutalásos 

számla ellenében megfizetni. 

 

A másolatok a költségtérítés megfizetését követően vagy legkorábban a 

megfizetést/átutalást hitelt érdemlően bizonyító dokumentum (átutalási bizonylat, 

szervezeti egység által kiállított igazolás) bemutatását követően adhatóak ki. 

 

Elhunyt beteg dokumentációjának kiadása: 

 

A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – 

írásos kérelme alapján – jogosult: 

a) a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá 

b) a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi 

adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációról másolatot igényelni. 

 

3) Az orvosi titoktartáshoz való jog 

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban részt vevő személyek az 

ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra 

jogosulttal közöljék és azokat bizalmasan kezeljék. 

A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy a betegségéről, annak várható 

kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zárt ki az egészségügyi 

adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. 

A beteg hozzájárulása nélkül is közölni kell egészségügyi adatait, ha azt a törvény 

elrendeli; mások életének testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi 

vagy további ápolása, gondozása érdekében szükséges. 

 


