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A Gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szólő 4312003. (VII.
29.) ESzCsM rendelet 9. $ (2) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel az információs cinrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20l1.
évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 32. $
(l) bekezdés h) pontjában foglaltakra a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (a
továbbiakban: Korház) foigazgatójaként a Kőrbéuban kezelt adatok védelméről az alábbi
szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) adom ki:

I. Fejezet

ÁlralÁnos RENDELKEZÉSEK

A szab á|y za t c élj a' h atá ly a' horzáf érh ető sége

1.1. A Szabá|yzat célja
A Szabályzat célja, hogy a Kórhazban az egészségügyi és a személyazonosító adatok kezelése
során a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítsa az adatok biaonságát a véletlen
vagy szándékos megsemmisítéssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra
kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne ferhessenhozzá.

A Kórházban aZ egészségügyi és egyéb szolgáltató tevékenységgel kapcsolatosan keletkező
adatokat csak törvényes cél eléréséhez szükséges esetekben és mértékben' a Törvény
szabályozása szerint lehet kezelni. A vezetés ismeri dolgozóinak magas adminisztratív
leterheltségét, ezért a szabályozásban olyan megoldásokra és ügyrendi folyamatokra
törekszik, melyek előzetes helyzetfelmérésre, elemzésre, az érintettekkel való optimális
konzultációra és a korlátozott lehetőségek figyelembe vételére alapozottak.

l.2. A Szabá|yzat hatálya
I.2.l. Szervi és szeméIyi hatóly
A S zabály zat hatály a kite rj ed :

. a Kórház minden szervezeti egységére, ahol személyes és/vagy egészségügyi adatot
kezelnek;

] a Kórház minden do|gozőjéna (foglalkoztatási jogviszonyától fiiggetlenül), aki
személyes, közérdekű és/vagy egészségügyi adatot keze|;

. minden az egészségügyi ellátással kapcsolatba kertilt vagy kerülő külső szolgáltatóra,
amely egészségügyi és/vagy személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba keriil;

. a Törvény előírásai szerint keze|t, aZ érintettre vonatkozó egészségügyi és
személy azono s ító adatra.

l.2.2. Tárgtli hatóly
A szab ály zat hatály a ki terj ed :

. a Ttirvény előírásai szerint kezelt, az érintettre vonatkozó egészségügyi és
személy azono s ító adatr a,

. a védelmet élvező adatok teljes körére, felmerülésüktől és feldolgozási helyüktől,
i dej üktő l, továbbá az adatok ftzikai megi e lenési formáj átó l fii g getl enül'

. a Kórhán álta| bármely jogcímen használt valamennyi számítástechnikai berendezésre,
valamint a gépek műszaki dokumentációira is,

, a szétmítástechnikai folyamatban szereplő összes dokumentációra,

' a rendszer- és felhasználói programokra'
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f az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra,
a azadathordozók tárolására, felhaszná|ására,
. a számítástechnikai berendezések és aZ elsődleges egészségügyi dokumentáció

elhelyezésére szolgáló helyiségek védelmére'
. az üzemeltetett számítógépek' azok kiegészítő eszközeinek rendeltetésszerű

haszná|atára;'
. az üzembiztonságot szolgáló karbantartásra és fenntartásra,

' a munkaállomásokon lekérdezhető adatok körérrek meghaténozására,
. aZ adatállományok biztonságos mentésére,
. a feldolgozás fo|yamatát fenyegető veszélyek megelőzésére, elhárítására' katasztrőfa

esetére,
r a programfejlesztés folyamatának adatvédelmi, biztonsági szabályaira.

1.3. A Szab á,Jy zat m egis m erh etős ége, hozzáf érhetősége
A Szabályzat aKórház minden dolgozója számárahozzáférhető. A Szabá|yzat egy példánya a
Kőrház intézeti adatvédelmi felelősének (a továbbiakban: IAVF) kezelésében Van' egy
másolati példánya a Minőségirányítási és Kommunikációs osztályon található' emellett a
Szabály zat e l ektron i ku san az i ntraneten mi nden d ol gozó számár a e l é rhető.

A Szabályzat ismerete a munkába lépés feltétele. Valamennyi dolgozónak a munkaköréhez
szükséges mértékben meg kell ismernie a Szabá|yzatot, és annak előírásait mindenki köteles
betartani.

A Szabályzat karbantartása és naprakészségének biztosítása az IAVF feladata. A Szabá|yzatot
szükség szerint' de legalább háromévente felül kell vizsgálni. Emellett a Szabályzatot
folyamatosan egyeztetni kell aváltozo helyi körülményekkel, a megielenő új jogszabályokkal
és indokolt esetben módosítani kell.

ASzabályzat előírásai különösen aza|ábbi dokumentumokkal állnak össáangban:

. Információbiztonsá gi Szabá|yzatta|,

' Egészségügyi dokumentáció-kezelési Szabályzattal,
l Szervezeti és Működési Szabályzatta|,
. Informatikai osztály ügyrendjével,
. Számvitelipolitikával'
. munkakörileírásokkal.

II. FEJEZET

xÜloNÖs RENDELKEZÉSEK

2.l. A Szabályzattal kapcsolatos fontosabb kifejezések, alapfogalmak
adatfeldolgozós: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
fiiggetlenül 'a műveletek végrehajtásáútoz alkalmazott módszertől'és eszk<jztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy'a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgoásátvégzi;

adatkezelés: az alka|mazott e|járástól fiiggetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a t

műveletek <isszessége, így például gnijtése, felvéte|e, rogzitése, rendszerezése, tárolása,
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megváltoztatása' felhasználása' továbbítása, nyilvánosságra llozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, záro|ása, törlése és megsemmisítése, valamint aZ adatok további
felbasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számit a fenykép-' hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- -

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

adatkezelő: a betegellátó' a vállalkozásvezető, az adatvédelmi felelős, illetve az adatkezeléssel
általuk megbízott egyéb személy, a tolmács és a jeltolmács, valamint a külön törvény alapján
adatkezelésre felhatalm azott személy vagy szerv v ezetője;

adattovábbítás: ba az adatotmeghatározott harmadik személy számárahozzáférltetővé teszik;

adattÓrlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.

betegellótó: a kezelést végző orvos' az egészségügyi szakdolgozó, az érintett
győgykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy (pl. az adminisztrátor, a
beteghordó) a gyógysz er ész;

bíínügli személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel
vagy a büntetőeljárással összefiiggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a btintetés-végrehajtás
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adat;

egészségügli adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére' valamint a
megbetegedés, illetve azelbal'álozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla
más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó há|ózat által észlelt, vizsgált, mért,
leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat
befolyásoló mindennemű adat (pl. : magatartás, k<irnyezet, foglalkozás);

egészségügli dokumentdció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott
egészségügyi és személyazonosító adatokat tarta|mazo feljegyzés' nyilvántartás vagy
bármilyen más módon rögzített adat, fiiggetlenül annak hordozójától vagy formájától;

felhasználó: aZ a személy, aki a Kórház számitógépes bálőzatának valamely szolgáltatását
igénybe veszi. Belső felhasználó a Kórházzal munka-, vagy megbízási jogviszonyban álló
személy (a továbbiakban felhaszná|ő). Külső felhasználó a KőrhÍlzzal ilyen jogviszonyban
nem álló személy. Külső felhasználók a Kórház publikus szolgáItatásait vehetik igénybe'
egyéb szolgáltatások igénybevételére csak az üzemeltető határozott időre szóló engedélyével
jogosultak. Ez utóbbi esetben rajuk is a belső felhasználókra vonatkozó szabályok
érvényesek.

gtóglkezelés.' minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a
megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyitása, a megbetegedés
következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljáből az érintett
közvetlen vizsgálatátra' kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjéra, illetve mindezek
érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozástíra irányul, ideértve a gyógyszerek,
győgyászati segédeszközök, győgyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást'
valamint a szülészeti ellátást is;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy' illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szeÍvezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozőva|.
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hozzójárulás: az énntett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása' amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel felreérthetetlen beleegyezését adja a ú vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes miiveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

információvédelem: az informatikai rendszerek által kezelt adatok által hordozott információk
védelme a bizalmasság, a hitelesség és a sértetlenség sérülése, elvesztése ellen. Az
információvédelem az informatikai biztonság egyik alapterülete.

kezelést végző orvos: az énntett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos;

kÓzeli hozzátartozó: aházastárs, az egyeneságbeli rokon' az örökbe fogadott' a mostoha- és
nevelt gyermek' az <lrökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az
élettars;

kozérdekíí adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot' valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefiiggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, fiiggetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
kÍilönösen a hatásköne, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére' a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkoző adat;

közérdekbőI nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartoző minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségót vagy hozzáférhetővé tételét ttirvény
közérdekből elrendeli ;

ktilanleges adat:

a) afaji eredetre, a nemzeti, és etnikai kisebbségheztartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti
tagságra'

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

nyilvónosságra hozatal: ha az adatot bárki számárahozzáférhetővé teszik;

orvosi titok: a gyógykezelés során aZ adatkezelő tudomásiíra jutott egészségügyi és
személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett
győgykezelésre vonatkoző, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;

sürgős szül<ség: az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az éfintett közvetlen életveszélybe
kertilne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkarosodást szenvedne;

személyazonosító adat: a családi és utónév, lerinykori név, a nem, a születési hely és idó,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 azonosításrára;

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó követkeáetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi
e minőségét, amíg kapcsolata az énntettel helyreállítható. A személy különösen akkor
tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg
egy vagy több, fizikai' fiziológiai' mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
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természetes személyazonosító adat: a polgár családi és utóneve, születési családi és utóneve,
születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve.

tiltakozits: az érintett nyilatkozata' amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.2. Az adatkezelési rendszer általános biztonsági előírásai
Az adatbiztonság kÓvetelménye
Az adatkezelési rendszer biztonságát a személyi feltételek oldaláról a kórházi adatvédelmi
felelősi rendszer, eszkoz oldalról az adatkezelés és adatvédelem tárgyi feltételei, szervezési
oldalról pedig az adatkezelés és adatvédelem Kórházi szintű szabályozása hivatott biztosítani.

Az adatokat keletkezésükkor megfelelő minőségri (hagyományos papír' illetve információ
technológiai) adathordozóra kell rögzíteni. Az adatok olvashatóságáért az azokat felvevő,
illetve rógzítő (leíró) személy felel. Az adatok visszakereshetőségét olyan megoldással kell
biztosítani' bogy az optimális időn belül, illetve egyéni igény esetén elfogadható határidővel
megvalósítható legyen.

A Kórházban működő hálózatos informatikai rendszerek:
- HIS rendszer

- Ambuláns modul
- osztályos modul
- Képalkotó diagnosztikai modul
-Előjegyzési modul
- Járőjelentő modul
- Fekvőielentő modul
- Labor modul
- TKTR
- TAJ autentikáció
- HBCS besorolás

- GovSys iktató rendszer,
- WsTextil textil mozgáskezelő és nyilvántartó rendszer,
- PharMagic gyógyszer rendszer,
- OrgWare munkaügyi rendszer,
- JDolber személyügyi rendszer'

- QudroByte élelmezési renszer,
- Endobase gastro,-colonoscop rendszer,
- Főnix nyilvántartó rendszer

- drogambulancia,
- mammográfia,
- tüdőgondozó, tüdőszűrő állomas,

- PACS,
- LiPath, Pathologia rendszer,
- LiPath wEB, Pathologia rendszer lekérdező modulja,
- DIVAS
- EEG
- BPM (EKG holter)
- DentAdmirt2,Fogászati szakrendelések beavatkozás nyilvántartása, jelentéskészítés,
- Stefánia, Védőnői adat nyilvántartás, j el entéskészítés,
- Pactum, Szerződés nyilvántartó rendszer,
- Ügyelet, ügyelet nyilvántartási és keze|ő rendszer'
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- Intranet, belső információs rendszer
- EcoSTAT, Gazdálkodási ügyviteli rlndszer,

- ESZER, Esetalapú szolgáltatás elszámolási rendszer,
- MediFirm, Foglalkozás egészségügyi rendszer,
- e-mail, Elektronikus levelezési rendszer.

Az adatkezelő köteles az adatkezelést úgy megtervezni és végrehajtani, hogy a Törvény és az
adatkezelésre vonatkozó egyéb szabályok alkalmazása során biztosítsa aZ érintettek
magánszferájának védelmét. Az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás' továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alka|mazott technika megváltozásábó| fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.

A fenti hálózatos informatikai rendszerekben elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt
adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és

az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő
és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel binosítja

a/ a j ogosul atlan adatbevitel me gakadál y ozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítsé gével történő használatának megaka dá|y azásá1'
c/ annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatÓságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) awtak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor
és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e/ a telepített rendszerekuzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

Í) azt,hogy az automatizált feldolgozás soriín fellépő hibákÍól jelentés készüljtin.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.
Ttibb lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok
magasabb szintű védelmét biztosÍtja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
adatkezelőnek.

Az adatkezelés és adatvédelem szabályozását, előírásait minden érintett dolgozónak ismernie
kell, ennek elérése érdekében intézeti oktatásra van szükség a minőségbiztosítás
követelményeinek megfelelően.

Kiemelt fontossága és speciális szerepe van az 
',orvosi 

titoktartásnak'' (részletesebben a
2.2.l . fej ezetben kerül kifejtésre).

Az adatokat az e|látás időtartama alatt, az ellátást követő 30-, ill. 50 évig, a Törvény által
előírt módon, rendezett, visszakereshető formában, zárható korülmények között, ill. megfelelő
felügyelet mellett kell tárolni. Az adatok visszakereshetőségét olyan megoldással kell
biztosítani, hogy az ellátáshoz szükséges optimális időn belül, ill. egyéni igény esetén

elfogadható határidővel megvalósítható legyen. A manuális dokumentumokat a véletlen
megsemmisítéstől' ill. a szándékos károkozástól, eltulajdonítástól óvni kell, ill. ezen
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események megelőzéséÍe _ az adott lehetőségeket is figyelembe véve - mindent el kell
követni. A megsemmisült, eltulajdonított, vagy eltűnt hagyományos dokumentumok
reprodukálhatóságát - a lehetőségek figyelembevételével - biztosítani kell. Az adatok,
dokumentumok megőrzésére elrendelt határidőn túli megsemmisítését a Kórháznak
biztonságos megoldással kell megvalósítania'

2.2. ]. orvosi titok védelme
A betegellátót, valamint az egészségügyi dolgozót a beteg egészségi állapotával kapcsolatos
adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában
időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartás elvének érvényesítése
során - a formális' jogszabályi kötelezettségek betartásán tiú - az egészségügyi dolgozóknak
tiszteletben kell tartaniuk a betegek magánéletét is, továbbá mindenkor alkalmazkodniuk kell
a tudomány és a technika fejlődése miatt fellépő új követelményekhez, különös tekintettel az
elektronikus információs rendszerekre.

A titoktaftási kötelezettség fiiggetlen attól, bogy az adatokat milyen módon ismerték meg. A
titoktartási kötelezettség tehát nemcsak a kezelőorvost, ill. a nővéreket köti, hanem aKőrház
mi nden dolgozój ára vonatkozik.

A betegellátót - a gyógykezelt személy választott háziorvosa, valamint az igazságúgyi orvos-
szakérto 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 kezelése érdekében sztikségesek. A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést
adhat egyrészt a beteg' másrészt a jogszabályi kötelezettség. Az orvosi titok védelme
érdekében szükséges, hogy a Kórbáz valamennyi dolgozója kötelezettséget vállalj on az orvosi
titok megtartására. A titoktartási ktitelezettséget a dolgozó munkak<jri leírásába kell foglalni,
illetve ahhoz csatolni kell.

2.3. Hozzáférés a beteg személyi és egészségügyi adataihoz, dokumentációjához
(a jogosultsági szintek meghatározása)
A helyszínen tekinthet be a betegdokumentációba:

a Kőrház felső vezetése (foigazgató' orvos-igazgatók' ápolási igazgatő) az ellátást
v égző egység vezetőjének jelenlétében,

azellátásért felelős, abban résztvevő kőrbárzi egészségügyi szakszemélyzet,
az ellátáshoz közvetlenül kapcsolódó kórházon kívüli egészségügyi szakszemélyzet
(pl. haziorvos, konzultációt végző orvos' gondozó orvosa' diagnosztikát és terápiát
végző orvos' háni ápolás) az ellátásért felelós kőrházi kezelőorvos jelenlétében,

amennyiben a megismerés célja törvényben rögzített,
az adatfeldolgozást végzó Informatikai osztály a Törvény figyelembevételével,
a belső és külső betegszállítás kísérő személyzete kizárőlagos dokumentáció átadási
céllal,
külső szervek, hatósági megkeresések jogszabálynak megfelelően,
az érintett és közeli hozzátatozója a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint.

Akőrhazi informatikai rendszerben a felhasználők a beléptetés után jogosultsági lista alapjan
végezhetnek adatkezelést. A legmagasabb fokozatú hozzáférési joggal az egyes szervezeti
egységekbenkizárő|ag a szewezeti egység adatvédelmi felelőse rendelkezhet.

Nővér:
o Beteglisták: felvettek, bent fekvok, elhelyezések, laborvizsgálat kérése és

eredménylekérdezés, ápolási események, posta.

ll
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Adminisárátor:
. Zfuojelentés, bent fekvő beteg leletei, regisztráció, távoztatás, finanszírozási

modul.
Orvos:

. Ápolási események, terápiás események, beavatkozások.
Kódoló orvos:

o Távoztatott beteg adatai korlátozás nélkül.
osztályos adatvédelmi felelős (a továbbiakban: EAVF):

o Szervezeti egységenként egy fő. Akadályoztatása esetén a jogosultságát kijelölt
helyettese gyakorolja. Hozzáférési listára felvétel, jogosultság meghatároása.

Telefonon információ nem adható, mindössze a beteg Kórhrízban tartózkodása vagy nem

ártőzkodása közölhető.

3. lrz adatkezelési rendszer biztonságának és ̂
z 

adatok kezelésének részletes

szabályozása

3. 1. A Kőrbáz adatvédelmi felelősi rendszerének szervezeti felépítése
AKórházadatvédelmi felelősi rendszerének felépítését az ]. sz. mellékleÍe mutatja be.

3.2. Az IAVF kiitelezettségeÍ és jogai
Az IAVF alapvetó funkciója, hogy a Kórház Szabályzatában rogzitett feladatait teljesítve az

egész KórhÍn adatbiztonsági, adatvédelmi szempontokat kielégítő míiködésének

letéteményese legyen.
A biztonsági feltételek elrendeléséért és megvalósításáért, a reális feltételek biztosításáért a

Kőrház fi5igazgatőja felelős, e tevékenységének ellátásában az IAVF támogatására építve,

rajta keresztül érvényesíti rendelkezéseit.
Az egyes területek vezetőinek és munkatársainak az adatvédelmi feladatok megvalósításából
adódó kötelezettségeit, a biaonság megtartásáhozfuzódő személyi felelősségét az IAVF nem

helyettesíti, hanem azt támogatja és koordinálj a.

Az IAVF feladatait általában az je||emzi, hogy a Kőrház vezetése feló tájékoztató,

előterjesztő, javaslattevő, véleményezó, szakfelügyeleti, ellenőrzési, a középvezetés felé pedig

utasítási hatásköre van, és ennek kifejtése érdekében jogok illetik meg és kötelezettségek

terhelik.

Az IAVF kötelezettségei:
az adatbiztonsági-adatvédelmi feladatokról, az adatvédelemmel kapcsolatos
prob lémríkró l táj ékoztatás a Fő i gaz g ató r é szér e,

a különbtiző munkakörökben folytatandó adatvédelmi tevékenység helyi
megszervezéséhez és érvényesítéséhez _ a lehetőségek figyelembe vételével _ a

feltételek biztosítása, ill. erre vonatkozó előterjesaések hatékony kezelése,

engedélyeztetési, jóváhagyási eljárások kezdemény ezése a F őigazgató felé,

tudományos kutatás esetén engedélyezi az orvosi dokumentációba való betekintést,

gondoskodik az adatvédelemi szabályok betartásáról, betartatásáról
javasolja és trámogatj a az adatvédelem, ill. adatbiztonság területén kifejlesztett új

technológiák és eszközök alkalmazását,

közremiiködik, illetve segítséget nyujt az adatkezeléssel összefiiggő döntések

meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában,
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kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén

annak me gszüntetésére hívj a fel az adatkezelőt vagy az adatfeldol gozőt'
gondo skod ik az adatvéde lmi i smeretek oktatásáró l,
gondoskodik a Kórház adatvédelmi szabályzatának elkészítéséről, indokolt esetben

kezdeményezi és előterjeszti annak módosítását'
dönt a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további tárolásaról
vagy megsemmisítéséről.

Az IAVF jogai:
rendelkezésére kell állnia minden olyan dokumentációnak és egyéb információnak,
amely a munkája ellátásához szükséges. Betekinthet az adatvédelemmel kapcsolatos
minden szóba johető iratba és dokumentációba,
tanácskozási és jóváhagyási joggal részt vesz minden olyan fórumon, ahol a

hatásk<irébe tartozó témák szerepelnek a napirenden,

döntési jogkönel rendelkezik a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott
adatok megsemmisítéséről,
vitás kérdésekben, vagy ha a Törvény' ill. a Szabályzatban előírt szempontok
veszélyeztetését, be nem tartását észleli és közvetlen intézkedése nem járt

eredménnyel, előterjesztési jog illeti meg aFőigazgató felé.

3.3. Az adatkezelési rendszer környezetének védelme
A manuálisan kezelt betegdokumentációt (pl. kórlap, láz|ap' ambuláns- és járó-betegellátási

dokumentációs formák, ápolási dokumentációk, a beteg speciális gyógyszerelésével és

gyógyszerrendeléssel kapcsolatos dokumentumok) előfordulási helyeiken el kell zárni, vagy
folyamatos (24 órás) felügyeletet kell biztosítani. A betegdokumentáció előfordulási helye
rendszerint kezelő, osztályiroda, orvosi szoba, rendelő' ambulancia' nővérállomás. Ezeknek a

helyiségeknek lehetőség szerint biztonsági zárra| kell rendelkezniük. olyan helyiségeknél,
ahol gyakori a helyiség elhagyása a napi munkafolyamatok miatt (pl. orvosi szoba, osztályos
kezelő, nővérállomás), gombos zar felszerelése indokolt. A kommunális térben (pl. szociális
helyiségek, betegvárók) történő kényszer tárolás esetén a tarolók zárhatóságát és rendszeres

zárás ellenőrzését biztosítani kell. Mindemellett törekedni kell arra, hogy ilyen helyiségekben
betegdokumentáció ne kerüljön tárolásra.
A közlekedő terekben (pl. folyosó, alagsor) vagy egyéb tárolótérben kialakított kórlaptárakra
a kommunális terek esetében leírtak azirényadók.
Nagyobb mennyiségű dokumentációs anyag tarolási helyein a tűzvédelmi előírások, csőtcirés

miatti dokumentum megsemmisülés megelőzése és óvó rendszabályok betartása kötelező. A
Kőrhj2 vezetésének kell meghatározni azokat a helyiségeket, melyek esetében a betörés

megelőzésére a lehetőségek batárait figyelembevevő beruhénástmegkell valósítani.

3.4. Az adatok sérülésének, elvesztésének megelőzésére, illetve a következményeinek
felszámo lásá ra terve zett intézkedések
Az adatok, a dokumentumok esetében a sértilés' elvesztés vonatkozásában a fő hangsúly

ezeknek a problémáknak a megelőzésén van. Ennek biztosítására a Szabályzatban foglaltak

betartása' betartatása, azokellenőrzése és a józan ítélőképesség egyaránt fontos.

A teljes, elektronikus és papír alapú' dokumentum duplikálása, idő-, koltség-, munka-,

technikai háttér, valamint helykorlátok miatt nem oldható meg. Ennek követkeáében a sérült'

eltűnt dokumentumok visszaállítása csak korlátozott számban és csökkentett tartalommal .

valósítható meg. A megelőzés fő irányelveit a2.2. fejezet írja le részletesen'
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A következmények felszámolása vonatkozásában a lehetőségek az irányadó és a határt
megszabó tényezők. A visszaállítás érdekében minden lehetőt el kell k<ivetni, felhasználva a
Kórhé.z bármely egységében' vagy a betegnél fennmaradt hiteles dokumentumot.
A visszaállítást és annak mértékét a lehetőségek felmérésével, indoklásával és
mérlegelésével - az IAVF írásban rendeli el. Amennyiben a visszaállítáS nem valósítható meg
reális alapon, arról az IAVF írásos feljegyzést készít, melyet az Irattárban az

,,ADATVEDELEM'' iktatási jelzéssel archiválnak.

A visszaállításról, amennyibe n az méltányos és megoldható, a mulasztásért felelős köteles
gondoskodni. A méltányosság és személyes felelősség eldöntése az IAVF hatáskörébe
tartazik.

3.5. Az adatkezelési rendszer sérülése, illetve károsodása esetére tervezett intézkedések
Manuál i s adat ke ze l és e s e Í én
a) a dokumentumokat a tároló hely sérülésének elhárítása idejéig szükség esetén biztonságos
helyre kell szállítani'
b) az adatok hozzáférésének biztonságát veszélyezteto állapot elhárítását azonnal meg kell
kezdeni, azelháritás idejére folyamatos felügyeletet kell biztosítani, vagy a dokumentumokat
zárbatő helyre kell szállítani.

Ele ktroni kus adatkeze lé s e s e tén
A rendszer műktjdésképtelensége alatt az adatokat manuális módszerekkel kell rögzíteni, és a
helyreállítást követően azokat a rendszerbe pótlólag felvenni.

3.6. Az adatok eltulajdonítása elleni védekezés szabályai
A beteg személyi- és egészségÍigyi állapotára vonatkozó adatait tartalmazó hagyományos
betegdokumentáció a gyógyító-megelőző munkát támogató eszköz, első sorban ennek a
célnak kell alárendelni. A beteg gyógyítási folyamata során mindazon helyeken jelen van,
ahol az ellátással kapcsolatos gyógyító-, ápolási-, ezek'hez kapcsolt-' ill. kiegészítő
tevékenysé g zajl1k (pl. betegszállítás, esetdokumentáció, finanszírozás).
Az eltulajdonítás ellen az alábbi alapelvek betartása, ill. ezek elősegítése minden kórházi
dolgozó feladata:
Az érintett munkatarsak megfelelő tájékoztatása a Törvényről és aKőrházSzabályzatáról. Az
ellátás alatti, il|. azzal kapcsolatos dokumentációt követően a dokumentumot olyan helyen
kell tartani, ahol vagy az egészségügyi dolgozók állandó jelenléte biáosított, vagy azok
távollétében az előfordulási hely zánható és ilyen esetben be is van zárva. A beteg szállitása,
más Kórházban történő vizsgálata során a dokumentumot személy szerint a vizsgálatért, vagy
a beavatkozásért felelős, vagy az átvételt intéző egészségügyi dolgozónak kell átadni.
A dokumentáció megfelelő biztonságos tárolásrínak targyi feltételeit, az archiválás feltételeit a
Kórbáz főigazgatójának - a kérdés jelentőségének és a lehetőségek mérlegelésével _

biztosítania kell.
A beteg, 1|l. az á|tala meglelölt személyek (p|. hozzátartozó} a dokumentumba csak a
kezelőorvos jelenlétében tekinthetnek be. A másolat készítését a Kőrhén mindenkori
Egészségügyi dokumentáció rendjéről szóló szabályzatában rógzitett szempontok szerint, a

Kőrház mindenkori érvényes Térítési díj szabály zatáv al összhangban kell e lvégezni.
A beteggel kapcsolatos dokumentációk, adatok eltulajdonításárrak gyanúja esetén az érintett
szervezeti egység vezetőjét kell értesíteni. Tényleges adat eltulajdonításkor jegyzőkönyvet
kell felvenni és enől az IAVF-I is tájékoztatni kell, a jegyzőkönyv egy példányának
eljuttatása mellett.
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3.7. Az adatkezelő azonosítása
A szewezeti egységekben aZ adatkezeléssel foglalkozó dolgozók aláirás mintáját
nyilvántartásban kell rögzíteni. A nyilvántartást az IAVF vezeti. Ennek eredeti példányát az
egység irattárában kell elhelyezni, a másolatokat minden papíralapú dokumentumot kezelő
helyiségekben. Elektronikus adatkezelés esetén az aláírást az elektronikus felhasználő név_
jelszó páros helyettesíti. A nyilvántartás vezetéséért az IAVF felel.
Hagyományos adatkezelés esetén az adatkezelő, vagy módosító személy azonosítása az
aláírásnak a nyilvántartásban rögzített aláirás mintával való összevetésével történik.
Elektronikus adatkezelés esetén a rendszernek naplóznia kell a beavatkozás tényét.

3.8. Az adatkezelés célja
Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:

az egészsé g me gőrzé sének, j avításának' fenntartrísának előmozdítása,
a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a
szakfelügyeleti tevékenységet is,
az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló
intézkedések megtétele,
a betegjogok érvényesítése.

Egészségügyi és személyazonosító adat - törvényben meghatározott esetekben - az alábbi
célból is kezelhető:

egészségügyi szakember-képzés,
orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás
tervezése, szervezése' kciltségek tervezése,
statisáikai vizsgálat,
hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás,
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 finanszirozó szervezetek feladatainak ellátása,
a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az az
egészségi állapot alapj án történik,
az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás
terhére igénybe vehető szolgá|tatások rendelésének és nyújtásának, valamint a
gazdaságos gyógyszer-' gyogyászati segédeszkoz- és gyógyászati e|látás rendelési
szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a különjogszabály szerinti szerzódés
alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az
ártámo gatás e l s zámo l ása,

biinüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXN. ttirvényben
meghatiírozott feladatok ellátásara kapott felhatalmazás k<irében bűnmegelőzés'
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben
meghatiírozott feladatok ellátása, az abban kapott felhatalmazás kcjrében ' .

kÓ zigazgatás i ható ság i e lj árás,
szabálysénési eljárás'
ügyészségi eljarás,
bírósági eljárás,
az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása,
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a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása fiiggetlenül attól, hogy ezen
tevékenység munkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony,
hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretébsn történik,
k<jzoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra' illetve képzésre való
alkalmasság megál lapítása,
a katonai szolgálatra. illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére
való alkalmasság megállapítása,
munkanélktili ellátás' foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefiiggő
ellenőrzés'
az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz és győgyászati ellátás folyamatos és biztonságos
kiszolgáltatása, illetve nyújtása érdekében,
a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések - ideértve a fokozott expozíciós
eseteket is - kivizsgálása' nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi
intézkedések megtétele'
az egészségtigyi dolgozókkal szemben lefolyatott etikai eljárás,
eredményesség alapú támogatásban részesülő gyógyszerek, gyogyászati
segédeszközök eredményességének' támogatásának megállapítása, és ezen
gyógyszerekkel kezelt kórképek fi nanszírozási eljárásrendjének alkotása,
betegút-szervezéso
az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesáése, aZ

egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata
és fejlesztése,
az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése és értékelése,
aZ egészségiigyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos
gyógyszerelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia
kialakítása érdekében.

A fenti céloktól eltérő célra is lehet az érintett' illetve törvényes vagy meghatalmazott
képviselője - megfelelő tájékoztatáson alapuló - írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és

személyazonosító adatot kezelni.
Az adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve szemé|yazonosító adat

kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításéútoz elengedhetetlenül szükséges.
Személyes adat akkor kezelhető, ha

allhoz az éintett hozzájátrul, v agy
azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
_ helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a

továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintettltozzájátrulásanak beszerzése lehetetlen vagy
ariínytalan költséggel jÍtrna, és a személyes adat kezelése

az adatkezelőre vonatkoző jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
az adatkezelő vagy. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok vódelméhez fuződő jog
korlátozásával arányban áll.

Személyes adattal összekapcsolt különleges adat (pl. egészségügyi adat) a jogszabályokban
meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető' ha az érintett írásban hozzájátrul.
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3.9. AZ egészs é gti gyi ellátó-há l őzat adatkezelése
3.9. l . Az adatkezelők j ogosultságának nyilvántartása
A manuális kórházi dokumentációs rendszerben ennek leírása nem indokolt, az elvárt
adminisztratív tevékenységet a munkaktiri leírások tartalmazzák. A kórházi informatikai
rendszerre vonatkozóan a Szabá|yzat 4. 1 . pontj a ad eligazítást.

3.9.2. Az egészségügli dokumentóciónak ellenőrizhetősége az adott adatkezelési rendszerben

A manuális dokumentáció helyességét, konektségét az adott szervezeti egység vezetője a

betegellátás folyamata során, a ,,rutin'' vezetési feladatokba integráltan, rendszeresen és

szewezetten ellenőrzi és annak hitelességéért felelős. A kórházi informatikai rendszerre

vonatkozóan a Szabályzat 4.|. pontja ad eligazítást.

3.9.3. Az adatkezelési rendszer adminisztrólásának szabályozása, adatkezelés nyilvántartása
Az adatkezelési rendszer adminisztráciő1át a kizárő|agos célszeníségre kell minimalizálni,
ennek megfelelően az adminisáráció elemei azalábbiak:
IAVF és adatkezelők regisztrációs listáját (név, egység, kapcsolódó egységek, alegységek'
kapcsolat-felvételi adatok) az Informatikai osztályon kell elhelyezni. A regisztrációt az
osztályos adminisztrátor végzi a kezelőorvos ellenjegyzésével. A fenti adatok csak a

főigazgatő ltozzájáru|ásával adhatók ki. A főigazgatói titkárságon vezetett nyilvántartás
tartalmazza az adattovábbítás cimzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok

körét.

3.10. Az adatok eredetének azonosíthatósága
A beteg dokumentációjának azonosíthatóságát a jelenlegi gyakorlat biztosítja (pl. a beteg

neve, felvételi dátuma, osztály, törzsszám, kimenőszám, ambuláns napló sorszáma,

betegkartonokon név, anyja neve, születési dátum, TAJ szám).
Az azonosíthatóságot támogatja a kórlapot lezárő orvos és a kórlapot ellenőrző orvos vezető
aláirása-
Hasonló elvek érvényesülnek a diagnosztikus vizsgálatoknál és a konzíliumoknál.
A zárójelentések, orvosi igazolások esetében a fentieken kívül még abélyegzó egészitiki az

azonosíthatóságot.

3.l1. Az adatok pontosságának, valódiságának mérése
Az adatok pontosságáért az adatokat származtató és rögzítő munkatárs a felelős. Ezek
pontosságát, valódiságát csak korlátozott mértékben fedheti le az egység vezetőjének a beteg

ellátás folyamata során végzett ellenőrzése.

3.12. Azadatkezelési rendszerből, ill. az abba irányuló adatforgalom szabályozása
A manuális kórhazi dokumentációs rendszerben ennek írásos szabályozására jelenleg nincs
szÍikség' A manuális dokumentációs rendszer kialakult és a tapasztalatok alapján módosult
eljrírási rend szerint megfelelően működik, azt a munkatársak ismerik, megszokták és

elfogadtak. Yáltoztatása nem indokolt. A kórhazi informatikai rendszer adatkezelése a
Szabályzat 4.0. pontja szerint történik.

3.12.1. Adattovdbbítás a Kórházon beltil
A gyógykezelt személy betegségével kapcsolatba hozható minden egészségügyi adat

továbbítható aKórhíuon beltil, amely a gyógykezelés érdekében fontos. A beteg a Kórházba
történt felvételekor' vagy később rendelkezhet arról, hogy ezt megtiltsa. A beteget a
rendelkezés lehetőségéről tájékoztatni kell. A tiltas nem érvényes akkor, ha az adattovábbítást .

jogszabá|y írja elő. A 3.8. pont szerinti célból történő adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az
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egészségügyi ellátó-hálóZaton belül az egészségügyi és szemé|yazonosító adatok

tovabbithaiok, illetve összekapcsolhatók. Az egészségbiztosítási szervnek a kötelező

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. torvény (a továbbiakban: Ebtv.) 8l.

$]abun meghatározott feladata ellátása érdekében egészségügyi adatok és TAJ-számok az

egészségiigyi e|látő-Itálőzat és az egészségbiztosítási szerv között is továbbíthatók és

tiiszekalciólhatók, a feladat ellátásához szükséges mértékben. A különböző forrásból

származő egészségügyi és személyazonosító adatokat csak addig az időpontig és olyan

mértékig lehet össiekápcsolni, ameddig az amege|ózés, a gyógykezelés, a népegészségügyi,

kozegéúségügyi-járványügyi intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges.

Az ótotti"t alkalmazásánál az egészségügyi ellátó-hálózaton belüli egészségügyi és

szemé|yazonosító adatok továbbítására és tisszekapcsolására csak a törvényben meghatározott

célok esetén és csak akkor kerülhet sor' ha azok az egészségügyi és betegellátó rendszer

működésével közvetlenül összefiiggnek.

3']2.l.]. Adatkezelés az eredményes gtóglkezelési tevékenység elősegítése céljából

A Kórház eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, az el|átás teryezése,

szervezése, a költségek tervezése céljából meghatározott személyek a tárolt egészségügyi

adatokhoz LtozzáférÍtétnek. A tárolt adatokhoz a ltozzáférés nem korlátozott, azzal a kitétellel,

hogy az adatokról személyazonosításra alkalmas másolat nem készíthető. A fenti célból az

adatkeze l é s az a|ábbi sze mé lye knek en gedé l y ezett|

o afőigazgatő, az orvos-igazgató,
o gazdasági igazgatő, finanszírozási osztályvezető' kontrolling osztályvezetó,

mi nősé girányítási osztály v ezető,
. azosáályosadatvédelmi felelősök
előzetesen írásban indokolt cél érdekében, annak azeléréséig'
o illetve más olyan személy részére, akit a főigazgató vagy az IAVF e célból eseti

jelleggel írásban megbíz.
a fentiókberr meghatározott engedélyezések és megbízások alapján végzett adatkezelésekről

nyilvántartást kell vezetni.
Áz egészségügyi ellátás finanszírozásához szükséges adatlapok elkészítése érdekében az

osáályok r.oooio orvosai jogosultak az érintettnek az osztály'ukon történő gyógykezelésével

kapcsólatos valamennyi taroit adatba _ időbeni korlátozás nélktil _ betekinteni. Az adatokról

másolat nem készíthető. A jogosultság a kódolási megbízás tartamára szól.

3. ] 2' I.2. Adatkezelés tudományos, kutatási, epidemiológiai vizsgálati, statisztikai célból

Tudományos kutatás céljából
A főigazgató vagy az IAVF engedélyével a tárolt adatokba be lehet tekinteni, azonban

tudom7n/os közleményben nem szerepelhetnek egészségügyi és személyazonosító adatok oly

módon, bogy az érintett személyazonossága megállapítható legyen. Tudományos kutatás

során a tároit adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat.

A tárolt adatokba betekintett személyekről, a betekintés céljarólés időpontjáról nyilvántartást

kell vezetni. A nyilvántartás kötelező megőrzési ideje 10 év.

A kutatási kérelem megtagadását afőigazgató vagy az IAVF köteles írásban megindokolni. A
kérelem megtagadása esetén a kéielmező bírósághoz fordulhat.

Személyes adatok kezelése tudományos kutatás során

Tudományos kutatas céljára felvett személyes adat csak

használható fel.

tudományos kutatás cé|1ára

A személyes adat érintettel való kapcsolatrínak megállapítását - mihelyt a

megengedi - véglegesen lehetetlenné kell tenni. Ennek megtörténtéig is külon
kutatási cél
kell tárolni
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azokat az adatokat, amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes személy
azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha
az a kutatás célj ara szükséges.
A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat
nyilvánosságra,ha

a) az érintett ahhoz hozzájáru|t, vagy
b) az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához

szükséges.

Epidemiológiai vizsgálatok, elemzések
orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése,
szervezése, költségek tervezése, statisztikai vizsgálat, betegút-szervezés céljból az
egészségügyért felelős miniszter és az irányítása alá tartozo országos szervek és intézetek, a
térségi betegút-szervezésért felelős szery' továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv -
saját szakterületén, a feladata ellátásához szükséges ideig és mértékben - kezelheti azérintett
egészségügyi adatait, valamint - más személyazonosító adattal történő tisszekapcsolás nélkül -
az érintett TAJ-át, nemét, életkorát és postai irányítoszámát.
A fentiekben meg|elölt adatokat az ott meghatározott célból az egészségügyi ellátobáIőzat,
illetve az egészségügyi államigazgatási szerv továbbítja a felsorolt szervek részéte.

Statisaikai célú adatkezelés
l . Az érintett egészségügyi adatai statisztikai célra - a 2,3. pontban foglaltak kivételével

- személyazonosításra alkalmatlan módon kezelhetők.
2. Az érintett egészségügyi és személyazonosító adata statisztikai célú felhasználásra

személyazonosításra alkalmas módon az érintett írásbeli hozzájárulásával adható át.
3. Elveszületés és halálozás esetén a születés, illetve halálozás helye szerint illetékes

anyakönyvvezető útján a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai vizsgálati
célból az élvesztiletett, illetve elhalálozott személy egészségügyi és személyazonosító
adatait át kell adni. A születéssel, illetve halálozással kapcsolatos események
anyakönyvezése céIjából teljesítendő bejelentési kötelezettsége során a betegellátó
megismerheti és továbbíthatja élveszületés esetén a gyermek szülei' halálozás esetén
az életben lévő hazastiírs, bejegyzett élettárs személyi azonosító adatait. A Központi
Statisztikai Hivatal a személyazonosító adatokat azok statisztikai célú feldolgozását és
a 4. pont szerinti adatátadást követően haladéktalanul törli, ezt követően az
egészségügyi adatokat csak személyazonosításra alkalmatlan módon kezelheti.

4. A Központi Statisztikai Hivatal a 3. pont szerinti adatok közül az elhalálozással
kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat - aZ egészségi állapot
nyomonkovetése, valamin népegészségügyi intézkedés megtétele céljából - átadja az
egészségügyi államigazgatási szervnek. Az egészségügyi á|lamigazgatási szerv a
részére átadott, személyazonosításra alkalmas adatokat azok statisztikai célú
feldolgozását, illetve anonimizálását követoen haladéktalanul törli.

5. Az egészségügyi ellátőIlálózat a statisáikaról szóló t<irvényben meghatarozott
"adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatai teljesítése céljából kezeli a népmozgalmi
adatszolgáltatás köréb e tartoző adatokat.

6. A nemzetkÓzi adatszolgáltatasi kötelezettség teljesítéséhez, az egészségpolitikai
döntésekhe z, az egészségügyi ellátás tervezéséh ez' szew ezéséhez, a népegészségügyi
mutatók monitorozásálhoz, illetve a minőségi és biztonsági követelmények
érvényesülésének ellenőrzéséhez sziikséges, az egészségügyi ellátőhálőzat által,
továbbá az egészségbiaosítási szerv által finanszírozási célból gyűjtött és kezelt,
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személyazonosítáSra alkalmatlan ágazati, szakmai adatok körét, az adatkezelés és az
adattovábbítás rendj ét a miniszter határozza meg.

7. Az egészségbiztosítási szerv á|ta| finanszírozási célból gyűjttitt adatok
szemé|yazonosításra alkalmatlan módon a 6. pontban foglalt célból is kezelhetők és az
ott meghatározott módon továbbíthatók.

3.12'2. AdaÍtovóbbítós a Kórházon kívülre
Egészségügyi és személyazonosító adat a Kórházon kívülre kizárólag jogszabály, illetve a
szab á|y zat által m e ghat ár ozott m ó d on történhet.

3.]2.2.]. Adatkezelés közegészségüg,li, járványügli és munka-egészségíigli cétbóI
l. A betegellátó haladéktalanul továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek az

adatfelvétel során tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatot, ha
a) az 1997. évi XLVII. törvény l. számú melléklet (a továbbiakban: l. számú

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

2. Az 1. számú mellékletben nem szereplő fertőzó, illetve az l. számú melléklet B/
pontjában felsorolt betegségek előfordulása esetén a betegellátó személyazonosító
adatok nélkül csak az egészségügyi adatokat jelentheti az egészségügyi
á|lamigazgatási szervnek. Az egészségtigyi államigazgatási szerv közegészségügyi
vagy járványügyi közérdekre hivatkozva - az anonim szűróvizsgálat keretében vizsgált
HIV fertőzött és AIDS beteg kivételével - kérheti az érintett személyazonosító adatait.

a. A betegellátó továbbítja aZ egészségügyi államigazgatási szervnek azon
személyek egészségügyi és személyazonosító adatait' akiknél a mikrobiológiai
laboratóriumi vizsgálati eredmény az l. számú melléklet / pontja szerinti
fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek, mérgezések fennállását valószínűsíti vagy
igazolja. A betegellátó továbbitja az egészségügyi államigazgatási szervnek az l.
számú melléklet / pontja szerinti fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek,
mérgezések közül a miniszteri rendeletben meghatározott betegségekre vonatkozó
azon vizsgálati eredményt is, amely a korábbi valószínűsítés ellenére nem igazolja
az adott betegség fennállását. Az egészségtigyi államigazgatasi szerv a
népegészségügyi, közegészségügyi vagy járványügyi feladat ellátásához szükséges
ideig és mértékben kezelheti a személyazonosító és egészségügyi adatokat, azzal,
hogy azon vizsgálati eredmény esetében' amely az adott betegség fennállását a
korábbi valószínűsítés ellenére nem igazolta' a vonatkozó személyazonosító
adatokat haladéktalanul törölni kell.
b. Az l. számú melléklet B) pontja szerinti betegségek előfordulása esetén a
betegellátó az egészségügyi adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon jelenti
az e gé szsé gügyi ál l am i gazgatási szervnek.
c. A betegellátó a miniszteri rendeletben meghatározott' felügyelet alá vont
kórokozók kimutatasa esetén az egészségügyi adatokat személyazonosításra
alkalmatlan módon továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek.

3. Az egészségügyi ál|arigazgatási szerv az l-2. pontok alapjan tudomásara jutott
egészségügyi, illetve személyazonosító adatot - a szükséges közegészségügyi-
jarvanyugyi intézkedések megtétele céljábó| - átadja a hatáskörre| és az érintett adatok
tekintetében adatkezelési jogosultsággal rendelkező államigazgatási szervnek.
a. A betegellátó népegészségügyi célból, miniszteri rendeletben meghatarozott
időszakonként, formában és tartalommal sürgősségi ellátás

o keretében a fekvőbeteg-gyógyintézetbe felvett betegekről,
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o érdekében a mentés keretében történt ellátási eseményekről, amelyek esetében
nem került sor fekvőbete g- gyó gyi ntézet által i átvételre'

szemé|yazonosításra alkalmatlan módon egészségügyi adatokat szolgáltat az
egészségüg yi állarrigazgatási szervnek.
b. A jogszabályban meghatározott adatkezeló szerv továbbítja az egészségügyi
államigazgatási szervnek a jogszabályban meghatározott formában és tartalommal az
anyakönyvi hivatalok elektronikus nyilvántartási rendszerébe rögzített halálesetekre
vonatkozó egészségügyi adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon.

4. A tüdőgondoző intézetek a tuberkulózis, illetve a bőr- és nemibeteg ellátas Kórhrízei
az l. számú mellékletben szereplő nemi betegségek előfordulása esetén - további
személyek veszé|yeztetésére tekintettel - 3.8. pontban felsorolt célból egymás között
továbbíthatják az érintett kontaktusaira vonatkozó szeméIyazonosító adatok közül a
családi és utónevet, a leánykori nevet' valamint a lakó- és tartózkodási helyet.

5. Amennyiben az érintett annak megállapítása érdekében' hogy HIv vírusával
fertőződott-e - személyazonosságának előzetes felfedése nélkül - szúrővizsgálaton
kíván részt venni, személyazonosító adatait a betegellátó részére nem köteles átadni.

6. Amennyiben az érintett az alábbi betegségek valamelyikében szenved vagy a
betegség gyanúja merül ftjl' és fertőződése házi- vagy haszonállattal' illetve vadon élő
állattal tortént kontaktus révén jöhetett létte, az egészségügyi államigazgatási szerv
haladéktalanul továbbitja az érintett személyazonosító és egészségügyi adatait az
érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
részére a szükséges járványügyi intézkedések megtétele céljából:

a) anthrax (lépfene)
ó/ brucellosis
c/ lyssa (veszettség)
d) lyssa fertőzésre gyanús sérülés
e) madárinfluenza

.// malleus (takonykór)
g/ nyugat-nílusi laz
á/ trichinellosis
y' tuberkulozis
7) tularaemia.

7. A betegellátó orvos-szakmai és epidemiotógiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi
ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése célból az életkorhoz köttjtt oltáshoz
szükséges oltóanyag igénylése és elszámolása során továbbítja az oltandó személyek
nevét és társadalombiztosítási azonosító jelét az egészségügyi államigazgatási
szervnek.

8. A 3., 6., 7., pontok szerinti szervek a részükre átadott' egészségtigyi és

személyazonosító adatot az adatkezelés célját megvalósító feladatuk ellátásához
szükséges mértékben, az adatkezelés megkezdésétől számított 30 évig kezelhetik.

Az észlelő orvos köteles haladéktalanul továbbítani a munkavédelmi hatóságnak a
munkavál l al ó e gé szsé gü gyi é s személy azono s ító adatát, ha

a) az |997. évi XLVil. törvény 3. számú melléklet szerinti foglalkozási eredetű

megbetegedést észlel, vagy annak gyanúja merül fel,
b) az érintett foglalkozása gyakorlása közben, azzal összeÍiiggésben
ba) az 1997. évi XLVII. törvény 4. számű mellékletben szereplő aÍryag hatásának van

kitéve, és szervezetében az anyag koncentrációja a megengedett mértéket meghaladja,
valamint
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bb) zaj esetében a 4000 Hz-en 30 dB bármely ftilön bektivetkező halláscsökkenés fordul
elő.
A munkavédelmi hatóság és a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi SZerV a
munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések - ideértve a fokozott expozíciós eseteket is -

kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele célból, a
munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása,
nyilvántartása érdekében, a feladat ellátásához szükséges ideig és mértékben kezelheti a

munkavállaló személyazonosító és egészségügyi adatait.

A fenti cél megvalósulása érdekében a munkavédelmi hatóság a szükséges adatokat továbbítja
munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv részére.

3. ] 2.2.2. Társadalombiztosítósi ellótós és az ellótós finanszírozása
A társadalombiztosítási igazgatási szervek részére abban az esetben továbbítható
egészségügyi és személyazonosító adat, amennyiben

a) ana az érintettnek járó társadalombiztosítási ellátások megállapítása, folyósítása céljából
van szükség, és az az egészségi állapot alapján történik,
b) az a társadalombiztosítási alapok kezelői gazdálkodásának, továbbá a

társadalombiztosítási ellátások folyósításának ellenőrzése céljából indokolt,
c) az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére

igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának' valamint a gazdaságos gyógyszer-

, győgyászati segédeszköz_ és győgyászati ellátas rendelési szabá|yai betartásának a

vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott
ellátások fi nanszírozása, i l letve az ártámo gatás el számolása érdekében.

Az egészségügyi és személyazonosító adatokat a társadalombiztosítási igazgatási szervek
kizérőlag az ellátás megállapításával, folyósításával, az ellenőrzés lefolytatásával,
egészségbiztosítási orvosszakértői, illetve jogorvoslati tevékenységgel megbízott dolgozója'
továbbá a c. pont esetén a feladat teljesítésével megbízott munkatársa kezelheti.

A társadalombiztosítási igazgatási szervek által lefolytatott ellenőrzés során a
társadalombiztosítás szerveinek csak orvos, illetve győgyszerész végzettségű alkalmazottja
ismerheti meg az érintett összekapcsolt egészségügyi és személyazonosító adatait.

A társadalombiztosítási igazgatási szerv _ a c. pontbeli esetben az alábbi célból kezelheti:

a) u egészségügyi szolgált atő, az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, a beutaló (a

szo|gáltatást rendelő) orvos azonosítását szolgáló - különjogszabály szerinti - adatokat,
b) az a) pontban foglaltakon ttil az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő TAJ számát,

közgyógyellátásra való jogosultság esetén a ktizgyógyellátasi igazolvány számát,
c) az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő diagnózisának, a részére nyújtott

egészségügyi szolgáltatásnak (ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket)
a me gneve zését, kódj át.

Az előbbi adatokat azok felvételétől szrímított 15 évig, amennyiben az adatkezeléssel érintett
ügyben bírósági eljrárás indult, akkor az ijgy lezárásának időpontjáig lehet kezelni. Ezt
kovetően az adatokat meg kell fosztani a személyes azonosítás lehetőségétől.

Az eredményesség alapú támogatásban részesülő gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
eredményességének' támogatásának megállapítása, és ezen gyógyszerekkel kezelt kórképek
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ftnanszírozási eljárásrendjének alkotása célból az egészségügyért felelős minisáer rendelete
szerint vezetett Betegségregiszter működik.

a) A Betegségregisztert az egészségügyi államigazgatási szerv hozza létre,
működteti és értékeli a beérkezett adatokat.

b) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszk<iz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairől szóló 2006. évi
XCVIII. törvény 26. $ (3) a) pontja szerinti, eredményesség alapú
támogatásvolumen-szerződés keretében támogatott gyógyszerrel kezelt vagy
támogatott győgyászati segédeszközze| ellátott személyeknek az
eredményesség alapú támogatásvolumen-szerződés keretében támogatott
gyógyszet Vagy támogatott gyógyászati segédeszköz eredményességének
megítéléséhez sziikséges egészségi állapotával és az ezen készítmények és
eszközök alkalmazását magában foglaló terápiával tisszefiiggő egészségügyi és
személyazonosító adataiból előállított, személyazonosításra alkalmatlan
adatokat az egészségbiztosítási szerv kapcsolati kóddal ellátva továbbítja a
Betegségregiszterbe. Az egészségbiztosítási Szery a Betegségregiszterbe
történő adattovábbításhoz az egészségügyi szolgáltatók által az egészségügyi
szo|gá|tatások Egészségbiztosítási Alapból történő ftnanszírozásának részletes
szabályakől szóló kormányrendeletben foglaltak szerint jelentett adatokat
használja fel.

c) A Betegségregiszter a megküldött egészségügyi adatokat személyazonosításra
alkalmatlan módon tartalmazza. A kapcsolati kód biztosítja az ellátottbeteg, az
egyes ellátási események, ideértve a gyógyszer, gyógyászati segédeszkoz
rendelését és a b. pontban meghatározott módon előállított,
személyazonosításra alkalmatlan adatok összeftizését. A kapcsolati kód olyan
módon kerül kialakításra, ami kizárja a személyes adatoknak a kódból való
visszafejtését. Az egészségbiztosítási szerv az adattovábbítást követőren törli
azokat az adatokat, melyeket egyéb célból nem kezel.

d) A Betegségregiszterben gyűjtött személyazonosításra alkalmatlan
egészségtigyi adatokat aggregált módon az egészségügyi államigazgatási
szerven keresztül megismerheti az adott gyógyszer forgalomba hozata|i
engedély jogosultja, illetve kizárólag fudományos célt szolgáló statisáikai
elemzés érdekében - az adatkezelési szabályzatában rogzített módon _ kutató
kórház.

Az egészségügyi ellátást finanszírozó szervek részére a betegforgalmi jelentéseket
/adatszotgá|tatáslaFinanszírozásiosztályteljesíti.

3. 1 2.2. 3. Megnevezett hivatalos szervek
Az egyes szervek részére adat csak írásbeli megkeresés alapjrán adható ki. A megkeresésnek
tartalmaznia kell a megismemi kívánt adatnak a megnevezését és az adatkezelés pontos célját
és az adatkérés jogszeníségét alátétmasztó jogszabályhely megjelölését. Csak annyi és olyan
adat továbbítható, amely az adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.
A következő szervek igényelhetik a gyógykezelt személy egészségtigyi és személyazonosító
adatait:

a) büntetőüglben a nyomozó hatóság, az igyészség, a bíróság, az igazság1lgyi szakértő,
polgári peres és nemperes' valamint kőzigazgatási hatósági ügyben akozigazgatási hatóság,
az úgy észsé g, a bíró s á g, az igazságügyi szakértő,

b) szabálysértési eljárás során aze|járást lefolytató szervek,
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c) potenciális hadkateles és hadkateles személy esetén a fovárosi és megyei
kormrínyhivatal járási (fóvárosi kerületi) hivatala, a Magyar Honvédség katonai igazgatási
és központi adatfeldolgozó szerve' valamint a katonai egészségügyi alkalmasságot
megállapító bizottság'

d) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott
fe|hatalmaús körében,

e) a Mag,lar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a kiképzett
tartalékosok békeidőszakban történő hadi beosáásra történő kiírása és a kiképzett
tartalékosok gyors és differenciált behívása érdekében, a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről szóló törvényben meghatározott körben,

fl az egészségügyi dolgozóval szemben folyamatban lévő etikai eljárás során az eljárás
lefolytatása hatáskönel és illetékességgel rendelkező kamarai Szerv'

g) a rendőrségről szóló törvényben meghatározotÍ belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési

feladatokat ellátó, valamint a terrorizmust elhórító szervek a törvényben meghatározott
feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében.

3. 1 2.2.4. Bűncseleltrnényből eredő sérülés esetén
A kezelőorvos a gyógykezelt személy első ellátása során a rendőrségnek haladéktalanu|
bejelenti a gyógykezelt személy személyazonosító adatait, ha a gyógykezelt személy 8 napon
túl gyógyuló sérülést szenvedett' és a sérülés feltehetően bűncselekmény következménye. A
bejelentéshez a gyógykezelt személy hozzájáru|ása nem szükséges. A bejelentés az első ellátó
orvos által t<irténik, telefonon. A jelentés tényét az egészségügyi dokumentációban rögzíteni
kell.

3. 1 2.2' 5' Eg,,éb célokból
o A kiskorú érintett első ízben ttirténő egészségügyi ellátásakor - a gyermekek

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szőló 1997. évi XXXI. törvény 17. $-ára is
tekintettel - az e|látást végző egészségtigyi szolgáltatő ezzel megbízott orvosa köteles
az egészségiigyi szolgáltató telephelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot
haladéktalanul értesíteni, ha

a) fe|téte|ezhető, hogy a gyermek sérülése vagy betegsége bánta|mazás, illetve
elhanyagolás következménye,
b) a gyercrtek egészségügyi ellátása során bánta|mazására' elhanyagolására utaló
körülményekről szerez tudomást. Az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal
kapcsolatosan egyébként rendelkezésrejogosult beleegyezése nem szükséges.

o Egészségügyi és személyazonosító adatot közigazgatási hatósági eljárás' illetve az
érintettnek Kőrházi elhelyezése, gondozása céljából akkor lehet továbbítani' ha arra az
érintett jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhezvan szükség.

r Amennyiben az érintett egészségügyi adatai más személyt is érintenek, az
egészségügyi és személyazonosító adatok továbbításához e harmadik személy
(törvényes képviselője) írásbeli hozzájárulását be kell szerezni. Nincs szükség a
hozzájáru|ásta az Eüa.Trirvény l3. $, a 20. $ (3) bekezdése és a 23. $ (l) bekezdés a/

pont szerinti esetekben azzal, hogy polgári peres eljrírás során a harmadik személy
' érintő - szexuális úton terjedó fertőző betegségre vonatkozó - egészségtigyi adat nem

adható ki.
o Amennyiben az érintett újszülött vagy csecsemő a Betegségek Nemzetközi

osztályozása szerinti valamely veleszületett rendellenességben szenved (Q00-Q99)' a

betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a
szakfelügyeleti tevékénységet is, az érintett egészségi állapotanak nyomon követése,
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orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése,
szervezése, költségek tervezése szerinti célból a kezelést végző orvos az érintett
személyazonosító és egészségügyi adatait, valamint ttirvényes képviselője nevét és
lakcímét továbbítja a külön jogszabály szerint vezetett Veleszületett Rendellenességek
országos Nyilvántartása részére.

Amennyiben a magzatnál olyan elváltozást észlelnek' amely veleszületett
rendellenességet eredményezhet, a fentiek szerint kell eljárni azza|, hogy az érintett
személyazonosító adatain a viírandós nő adatait kell érteni.

A Veleszületett Rendellenességek országos Nyilvántartását vezető szeÍv a hozzá
beérkezett adatok alapján a veleszületett fejlodési rendellenességek okainak feltiírása
céljából' azok megelőzése érdekében elkészített kérdőívet megküldi a gondozást
végző területi védőnő számára, aki azt a törvényes képviselő önkéntes téi1ékoz1atása

alapjan kitölti, és visszaktildi a Veleszületett Rendellenességek országos
Nyilvántartása részére. Spontán vagy indukált magzati halálozás, illetve halvaszületés
esetén a kérdőívet a kezelőorvos tölti ki.
A betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a
szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése'
orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése,
szervezése, költségek tervezése szerinti célból daganatos eredetű betegség észlelése
esetén a betegellátó továbbítj a az érintett egészségügyi és személyazonosító adatait a

külön jogszabály szerint vezetett Nemzeti Rákregiszternek. Gyermekek esetén

Gyermekonkológiai Regiszter működik.
Az egészségbiztosítási szerv - az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a

népegészségügyi közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló
intézkedések megtétele, orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, aZ

egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése szerinti célbol - az
egyes daganatos betegségekkel kapcsolatos epidemiológiai és népegészségügyi'
valamint ellátásmegfelelőségi vizsgálatok tervezése, értékelése érdekében a feladat
ellátásához szükséges mértékben és ideig kezelheti az étintett egészségügyi és

személyazonosító adatait, és azokat továbbítja a daganatos eredetű megbetegedéseket
nyilvántartó regiszterek részére.

Az előbbi pontba foglalt célból a Központi Statisztikai Hivatal az elhunytak
szemé|yazonosításra alkalmas halálozási adatait a külön törvény szerint meghatározott
adattartalomma| az adatok teljessége és összefiiggése ellenőrzésének befejezését
követő 5 napon belül továbbítja a daganatos eredetű megbetegedéseket nyilvántartó
regiszterek tészére. A regiszterek az adatfeldolgozás befejezésétó| számított 8 napon
belül a regisáerekben nem nyilvántartott' illetve az adatfeldolgozás során
nyilvántartásba nem vett elhunytak adatait kötelesek megsemmisíteni.
A lakossági célzott szűrővizsgálatok, a népegészségügyi sztirővizsgálatok' valamint a

népegészségügyi szűrővizsgálatok körébe is tartozó szűrést végzó egészségügyi
szolgáltatók szűrővizsgálatai (a továbbiakban együtt: szűrővizsgá|at) eredményeinek
értékelése, monitorozása érdekében a feladat ellátásához szükséges mértékben és ideig
az egészségügyi államigazgatási szerv' kezelheti a szurővizsgálaton részt vevő
személyek egészségügyi adatait szemé|y azonosításra alkalmatlan módon.

Az egészségügyi szakember-képzés céljából - a betegellátó és az a|ábbi pont

kivételével - az érintett (törvényes képviselője) hozzájárulásával lehet jelen a

gyógykezelés során orvos' orvostanhallgató, egészségügyi szakdolgoző, egészségügyi
ftíiskola, egészségügyi szakiskola vagy egészségügyi szakközépiskola hallgatója,
valamint tanulója.
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Az egészségügyi elláúóhálózat egészségügyi szakember-képzésre kijelöltKorhánaiban
az érintetl(törvényes képviselője) fentiek szerinti hozzájárulására nincs szükség. Enől
az érintettet (törvényes képviselőjét) fekvőbeteg-kórház esetén legkésőbb aKőrházba
történő beutaláskor, beutaló hiányában a felvételt közvetlenül megelőzően, az
egészségügyi e|látóhálózat egyéb Kőrházei esetén legkésőbb a gyógykezelés
megkezdése előtt tájékoztatni kell.

A TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik
(|996. évi XX. ttirvény alapján):
a) a társadalombiztosítási szerv, a társadalombiáosítási kifizetőhellyel rendelkező
foglalkoztató, illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Tbj. tv.), a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXX. törvényben (a

továbbiakban: Tny. tv.), a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló
1997 ' évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Mpt. tv.), a kötelező
egészségbiáosítás ellátásairól szőlő |997. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban:
Eb.tv.)' a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 20ll. évi CXCI. törvényben, valamint az egyszenísített
foglalkoztatásról szóló törvényben előírt adatszolgáltatásra, -kezelésre kötelezett szerv
(foglalkoztató, polgár vagy intézmény) és a Kormányzati ÜgyfeltajekoztaÍo K<izpont
az e törvényekben meghatározott nyilvántartásokkal' járulékok levonásával,
bevallásával, befizetésével, behajtásával, a társadalombiztosítási szervek által
folyósított pénzbeli ellátásokra való jogosultsággal' azok kifizetésével, illetve
el lenőrzésével kapcsolatban;
b) a társadalombiztosítási Szerv az egészségügyi szolgáltatás teljesítésének és
igénybevételének ellenőrzése célj ából ;

c) az egészségügyi ellátóhálózat szerve az alap- és szakellátással, a gondozóhálozati
ellátással, a vérellátással és a mentéssel kapcsolatban, továbbá a közegészségügyi-
járványügyi érdekből végzett feladatával tisszefiiggésben, valamint a szociális Kórház
a szakellátással kapc so l ato s fe l ad atanak e l l átás a c é lj ábó l ;

d) az egészségügyi államigazgatási szerv' közegészségügyi-jrírványiigyi, valamint
j ogszabályban me ghat étr ozott szoc iál i s feladata el látrása érdekében;
e) a szociális igazgatás szerve' a szociális Kórhría vezetője, a szociális ellátás
megállapításával és folyósításával összefiiggésben;

/ a munkaügyi igazgatás szerve a munkanélküli ellátással' a foglalkoztatást elősegítő
támogatással és munkaeró-piaci szolgáltatással kapcsolatos, valamint a
foglalkoáatottakkal összefiiggő, jogszabályban meghatározott egyéb tevékenysége,
valamint ellenőrzési eljárása során, továbbá a munkaügyi adatszolgáltatásra kötelezett
foglalkoztató e tevékenysége körében;
g) a fogva tartó szerv' a fogvatartott egészségügyi szolgáltatasra jogosultsága
keletkezésével, megszűnésével tisszefiiggő adatszolgáltatás, illetve a fogvatartott nem
büntetés-végrehajtási egészségügyi Kórhrízben való ellátása érdekében;
á/ a kincstár az tinkormányzatokat és a nem állami humánszolgáltatókat megillető
normatív hazzájárulásokkal, támogatasokkal, a családtámogatási és fogyatékossági
ellátásokkal, az energiafelhasználási támogatásokkal' valamint a lakástámogatásokkal
kapcsolatos feladatai teljesítéséhez, a hozzájárulások, tiímogatások, ellátások
megállapításával, érvényesítésével, a jogszeni igénybevétel ellenőrzésével és a
jogosulatlanul igénybe vett tisszeg visszakövetelésével összefiiggésben

7) a kincstár a helyi önkormányzatokat megillető, a központi költségvetésből származó
fonrísok igénybevételének és elszámolásának szabályszerúsége megállapításálhoz'
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valamint a nem állami kórházak fenntartói részére folyósított humánszolgáltatások
normatív támogatási előirányzataival kapcsolatos adatszolgáltatási, folyósítási és

ellenőrzési feladatai ellátása érdekében;
j) a Magyar Honvédség a törvényben meghatározott hadkiegészítési és érdekvédelmi
feladatai el|átásához;
j) a szociális hatóság a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló |993. évi
III. törvény 20lC. $-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szőlo 1997. évi XXXI. t<irvény l39. $ (2) bekezdése szerinti feladata teljesítésével,
továbbá a szociális' gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató ' KorhÍn vezetője a

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások biztosításával
összefiiggésben.

o A TAJ szám továbbításárajogosultak:
a) a társadalombiztosítási szervek egymás között, valamint a társadalombiztosítási
kifizetőhellyel rendelkező munkáltató' illetve a 23. $ a) pontja alapján

adatszolgáltatásra kötelezett szerv (foglalkoztató' polgár és Kórház) a

társadalombiztosítási szew részére a tcirvényekben meghatározott nyilvántartások, a
járulékok bevallásával és egyéb követelések befizetésével, behajtásával, a

társadalombiztosítási szervek által folyósított pénzbeli ellátásra való jogosultsággal,

annak kifizetésével' illetve ellenőrzésével kapcsolatos feladata teljesítése céljából;
b) aZ egészségbiztosítási szerv az egészségügyi ellátóhálőzat szervei részére

feladatkörükben, külön törvényben meghatározott esetben;

c) az egészségügyi ellátőhálózat szerve' a társadalombiztosítási szervnek' az
egészségügyi szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének ellenőrzése céljából;
d) az egészségügyi ellátóhá|őzat szervei egymás között, az alap- és szakellátással' a

gondozóhálózati ellátással, a vérellátással, valamint a mentésüggyel kapcsolatban,

továbbá közegészségügyi-járványügyi feladataikkal összefiiggésben;
e) az egészségügyi államigazgatási szervek egymás között, közegészségügyi-
j árványügyi feladataikkal összeftiggésben;

fl az egészségügyi ellátőhálózat szerve, az egészségügyi állarnigazgatási szerv részére

a közegészségügyi-j árványügyi feladatokkal összeÍiiggésben;
g) az egészségügyi ellátóhálózat szer',,te a szociális igazgatás szervnek, a szociális
intézmény vezetőjének, a szociális ellátás megállapításával összefuggésben;
h) a szociális igazgatás szerv' a szociális intézmény vezetője egymás között, továbbá

az á|lami foglalkoztatási szerv, a szociális igazgatás szerv, a szociális intézmény
vezetőjetészére a szociális ellátás megállapításával és folyósításával összeÍiiggésben;
y' a munkaügyi igazgatás szerve, a munkanélküli ellátással, a foglalkoztatást elősegítő

támogatassal és munkaerő-piaci szolgáltatással kapcsolatos tevékenysége, valamint
ellenőrzési eljárása során, továbbá a munkaügyi adatszolgáltatásra kótelezett

munkáltató, e tevékenységével összefiiggésben;
j) a fogva tartó szervek egymás között, továbbá az egészségügyi ellátó hálőzat
szervének a fogvatartott egészsógügyi szolgáltatásra jogosultságának keletkezésével,

rnegszúnésével összefiiggő aóatszolgáltatása, illetve a fogvatartott nem büntetés-

végrehaj tási e gészsé gü gy i' Kőrházben való ellátása érdekében ;
f/ a kincstár az önkormanyzatokat és a nem állami humánszolgáltatókat megillető

normatív hozzájáru|ásokkal, tiímogatrísokkal, a családtrámogatási és fogyatékossígi
ellátasokka|, az enetgiafelhasználási támogatásokkal, valamint a lakástámogatásokkal

kapcsolatos feladatai teljesítéséhez, a hozzájérulások, támogatások, ellátások
megállapításával, érvényesítésével, a jogszeni igénybevétel ellenőrzésével és a
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jogosulatlanul igénybe vett összeg visszakövetelésével összefiiggő feladata
teljesítéséhez;
l) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és a
katonai igazgatás területi szervei egymás között a törvényben meghatározott
hadkiegészítési és érdekvédelmi feladataik ellátásához.

o A 23-24. $-okban meghatározott szerv kérésére a polgár - személyazonosságának
hitelt érdem|ő igazolása mellett - TAJ számát koteles megismerhetővé tenni.

A személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adat időbeli és területi korlát nélkül
továbbítható.

Valamennyi adattovábbításról nyilvántartást kell vezetni, melyre vonatkozó szabályok az
alábbiak:

o Az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és
szemé|yazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. Az
adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét'
módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

o A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz vagy módszer, amely
biztosítja az adatok törvény szerinti védelmét.

o A kezelést végző orvos azáltalavagy az egyéb betegellátó által felvett egészségügyi
adatokról' valamint az azzal összeftiggő saját tevékenységéről és intézkedéseiről
feljegyzést készít. A feljegyzés a nyilvántartás részét képezi.

A betegellátó nyilvántartj a
a) azokat az érintetteket, akikről bebizonyosodott vagy valószínűsíthető, hogy az 1.

számú melléklet szerinti fertőző betegségben szenvednek. Ezzel összefiiggésben
nyilvan kell tartani a megelőző gyógyszeres kezelésre, a szűrővizsgálatra, a
járványügyi megfigyelésre, a járványiigyi ellenőrzésre, a jarványtigyi zárlatra
kötelezett személyeket,
b) a védőoltásra kötelezett személyeket,
c) azokat, akik kábítószer-é|vezók, gyógyszert kóros mértékben fogyasztók' illetve
egyéb, hasonló jellegű Íiiggőséget okozó anyagot használnak. Ezen személyekre
vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat egymástól elkülönítetten kell
tárolni.

Azokat az érintetteket, akikről bebizonyosodott vagy valószínűsíthető, hogy az |. számil
melléklet szerinti fertőzó betegségben szenvednek. Ezze| összefiiggésben nyilván kell tartani
a megelőző gyógyszeres kezelésre, a szűróvizsgá|atra' a járványügyi megfigyelésre' a
járványügyi ellenőrzésre, a járványügyi zátrlatra kötelezett személyeket, továbbá a
védőoltásban részesített személyeket a tisztiorvos is nyilvántartja.
A háziorvos ahozzá bejelentkezett érintett kórtörténetében tartja nyilván annak - általa ismert
_ valamennyi egészségügyi adatát.
A győgyszerész nyilvántartást vezet az orvosi rendelvényre kábítószert igénybe vett
érintettekről.

3. 13. Az. adatkezelósi rendszer miíködési miíszaki megbízhatósága
Az adatkezelési rendszerek működési megbízhatóságának (hagyományos dokumentációs
rendszer) alapja:
- Az ahuális helyzet és feltételrendszer ismerete, melynek az időnkénti felmérése _ helyszíni
felmérések alapján - indokolt A helyszíni ellenőrzések során felmerült problémakból '
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rangsorolt probléma lista állítható össze a Főigazgatő számára a problémás területek
felszámolásának döntéstámo gatásához.
- A dokumentációt végző kórhózi dolgozók munkafeglelme (fele|ős: a közvetlen munkahelyi
felettes).
- A szabályozás megfelelősége és széleskÓrű ismerete (felelős: IAVF és a Informatikai osztály
vezetője).
- A rendszeres és hatékony ellenőrzés (felelős: egység szinten az EAVF ill. a munkahelyi
vezető,Kőrházi szinten az IAVF).
- A működéssel kapcsolatos visszajelzések, problémák hatékony kezelése.

A fenti öt alapkövetelmény együttes és harmonikus meglétére a folső- és középvezetésnek és
az adatkezelés-adatvédelem kórhazi rendszerének működtetéséért felelős munkatársaknak
törekedniük kell. A működési megbízhatóság éves minősítését az IAVF végzi.Ezt atátgyévet
követő éves jelentések időszakában kell megvalósítani. Szempontok:
- változások a jogszabályokban' a Kőrház Szabályzataiban' a Korhér. adatkezelési
rendszerében (személ yi, tár gyi, szervezési).
- ellenőrzések: számuk, probléma lista, összegzó tapasztalat, varható következmények,
javaslatok.
- panaszok, bejelentések: számuk, probléma lista, összegző tapasztalat, várható intézkedések,
javaslatok.
- javasolt változtatások.

3.14. Az adatkezelési rendszer fenntartásának műszaki szabáIyozása
A rendszer karbantartása, dokumentálása az adatfeldolgozóval kötött érvényes szerződés
alapján történik.

3.15. AZ adatkezelési rendszer karbantartásának szabályozása
A rendszer karbantartását három szinten szükséges szabályozni:

A Szabályzat karbantartása:
Időszakos felülvizsgálat eredménye, észrevételek és problémák, panaszok, ill. a jogszabályok
vá|tozása teheti szükségessé a rendszer, ill. a Szabályzat módosítását, aktualizálasélt. A
karbantartást az IAVF végzi el.
Az Adatvédelmi Felelősi Rendszer karbantartasa:
A személyi változások regisztrálása (a szewezeti egység vezetője jelenti, az IAVF regisztrálja
a változást és szükség esetén megbízást ad új EAVF-nek). Az IAVF változása esetén a
Főigazgato adja a megbízást az új IAVF-nek.
A Kórház struktúraváltozása által szükségessé vált karbantartás:
Amennyiben a strukturavá|toztatés azt sztikségessé teszi, a Szabályzatot és a rendszert
értelemszenien naprakésszé kell tenni. A strukturavá|tozást írásban jelezni kell az IAVF-nek'
aki a szükséges korrekciókat elvégzi és atájékoztatástezzel kapcsolatban megteszi.

3.16. Az adatkezelési.rendszer dokumentálására vonatkozó előírások szabályozása
A Kőrbáz Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata egyben a rendszer dokumentációját is
jelenti a rendszer felépítésének és műkcidésének leírási szintjén. A Szabályzatban
megltatérozott dokumentációs kötelezettségek és formák részei fenti rendszerleírásnak. Az
általános iratkezelés jelenleg is érvényben levő szabá|yozélsa (Iratkezelési Szabályzat) több
kérdésben kapc solódik a j elen Szabály zat témaköréhez.
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3.17. Az adatkezelési rendszer megváltoztatásának szabályaio a műszaki változtatás és
fejlesztés időszakára vonatkozó átmeneti rendelkezések
A váltoáatás kezdeményezésének fo okai:
o Jogszab ály v áltozás, be l ső szabály zatv áltozás
o Belső működési vagy feltételrendszer probléma, hiányosság
o A jelenleginél hatékonyabb, jobb, gyorsabb vagy olcsóbb javaslat

A változtatást bárki kezdeményezheti. A változtatási javaslat elbírálását, kidolgozását az
adatvédelmi felelősökből létrehozott munkacsoport végzi. A változtatási javaslat
megvalósításáról az IAVF dönt, ill. előterjeszti a döntésre. A jóváhagyott változtatással a
Szabályzatot naprakésszé kell tenni. Ez nem sürgős esetben háromévente egy alkalommal
történik.
Átmeneti műszaki problémák (helyiség, tároló rendszer, berendezés, zárhatóság) esetén az
időszakos intézkedésről az IAVF tesz javaslatot, ill. dönt, előterjeszt és értelemszeruen jár el
az átmeneti szabályozás érvényesítése érdekében (pl. jóváhagy, szignál, visszajelez' batáridőt
szab' időtartamot, felelőst jelöl meg, feltételekről intézkedik). Az időszakos változásokra
vonatkozó dokumentáciőt az IAVF irattárazza.

3.18. Az adatkezelők munkavégzésére irányuló jogviszonyával tisszefÍiggő adatvédelmi
vonatkozású kérdések szabályozása
Az általános irányelvek és eljárásmód leírását jelen Szabályzat tartalmazza. Az egyes
munkatársakra vonatkozó speciális kérdéseket a munkaköri leírások (vezető és beosztott
munkakörö kben) tarta|mazzák.

3.19. Az adatokat kezelő és az adatkezelési rendszert fenntartó, ill. fejlesztő feladatkörök
elváIasztása
A manuális dokumentációs rendszerben az adatkezelés szervezeti felépítése irányadő. Az
informatikai rendszerrel kapcsolatos adatkezelést ezen felül a Szabá|yzat 4.a.-4.5. pontjai
részletezik.

3.za. kz adatvédelmi képzés szabályozása
Az IAVF az adatvédelmi feladatokról oktatásban részesíti valamennyi EAVF-I évente
alkalommal. A Szabályzat jogszabályi változása esetén, illetve személyi, szervezeti változás
esetén soron kívüli oktatás, képzés történik.
Valamennyi EAVF azosztály dolgozóinak továbbképzést tart a változások alapján.
A Szabályzat az IAVF kezelésében van' egy másolati példrínya a Minőségirányítási és
Kommunikációs osztályon található, emellett elektronikusan az Intraneten minden dolgozó
szélmétra elérhető.

3.21. Az ad atvédel mi j elentési kötelezettség szabály ozása
A Kórház a nagyfokú dokumentációs leterheltsége miatt a jelentési rendszert célirányosan
minimalizálni kívránja. Ennek keretében a következő jelentések elkészítése várható el:

IAVF éves beszámolója
Készíti: az IAVF. Leadásának hatrírideje: trírgyévet követő január 3l. Példanyszám: 2 (l.
példány azirattárba'2. példány az IAVF saját dokumentációjába)
EAVF_ek éves beszámolój a
Készíti: EAVF. Leadásának a hatrírideje: atárgyévet követő január 15. Példányszám:2 (l.
példányt az IAVF-nek, 2. példányt az osztályos irattarba)
Kü l tin l e ges e seményekről szóló j e gyzőkönyv. feli e gyzés" bej elentés
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Készíti: az EAVF, ahol nincs' ott az egység vezetője ill. az álta|a kijelölt személy. Leadásának
határideje: az eseményt követő 72 őrán belül, amennyiben a sürgősség és az esemény
jelentősége mást nem indokol. Példányszrím: 3 (l. példány az IAVF-nek' 2. példány az
irattárba, 3. példány az osztályos irattárba. Az utóbbi egyben az EAVF éves jelentésekor, mint
rendkívüli jelentendő esemény szerepel).

3.22. Az egészségiiryi dokumentáció' ill. a zárőielentése tárolásának, archiválásának'
megsemmisítésének rendje
Az egészségügyi dokumentáció, ill. a zárójelentése tárolásának, archiválásának,
megsemmisítésének rendjét a Kőrbáz Egészségügyi dokumentáció_kezelési szabályzata
tartalmazza-

3.23. A kiselejtezett egészségüryi dokumentumok megsemmisítése
A selejtezés menetét a Kórház Iratkezelési Szabá|yzata és Egészségügyi dokumentáció-
keze l é si szab ály zata határ o zza me g az al ább i mó d o s ítás sal :

Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtól számított legalább 30 évig' a zárójelentést
legalább 50 évig kell megoriznl A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy
tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - aZ adatok továbbra is
nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell
semmisíteni.

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított l0 évig, a
felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

A gyógyszertár a vényeket - a kábítószeres és pszichotróp anyagot tarta|maző gyógyszerre
vonatkozó vények kivételével - 3 évig Í5rzi meg. A kábítószeres és pszichotróp anyagot
tarta|mazó gyógyszene vonatkozó vényeket 5 évig kell megórizni. A kötelező őrzési időt
követően a vényeket meg kell semmisíteni.

Az adatmegőrzés érdekében folyamatosan biztosítani kell, hogy az adathordoző az adott
technikai feltételek mellett olvasható maradjon, vagy olvasható állapotba kerüljön.

Járóbeteg dokumentumok megőrzési ideje 30 év.

4.0. Az ad atvéd elm i szab á|y zat b eta rtása elektron ikus ad atkezelés s o rán
Az adatvédelmi szabályzat elvei megkülönböztetés nélkül érvényesek valamennyi
adatkezelésre, fiiggetlenül attól, hogy az adatkezelés milyen módon (papír, film, elektronikus)
történt. A szabályozás érvényes azon elektronikus adatrögzítésre is' amely nem része a
kőrházi i nformatikai rend szernek.
A kőrbazi informatikai rendszer működési biztonságának megóvasa érdekében aZ

üzemeltetés, karbantartás és szervizelés rendjét az Informatikai osáály szervezetten felügyeli,
a számítástechnikai rendszerbe beavatkozás csak tudtával és beleegyezésével történhet.

4.1. AdathozzáÍérés
A Kőrhén informatikai rendszereinek iizemelését kiszolgáló szerverek, működési
helyiségeinek (szerver szoba) belépési engedélyezéssel kapcsolatos eljáíasrendjét külön
szabályzatazInformatikaiosaályügyrendjetartalmazza.
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Minden olyan informatikai rendszer esetében, ami a Kőrház műktidéséhez szükséges' illetőleg
bármilyen védett (intézményi' magán, kutatási' jogvédet stb.) információt tartalmaz' meg kell
hatátozni a hozzáférésre jogosultak k<irét és hozzáferési kísérlet esetén a jogosultságot
ellenőrizni kell. Informatikai rendszerhez valő, módosítást és védett adatok lekérdezését
lehetővé tevő hozzáferésre kizárő|ag másik rendszer és természetes személy lehet jogosult.
Természetes személyek egy csoportja (szervezeti egység munakvállalói, cégek stb.) közös
használatú hozzáférési lehetőséget kizárő|ag publikus adatok lekérdezésére binokolhatnak. A
jogosultságkezelésnek napra késznek kell lennie és dokumentálni kell.

Az adott informatikai rendszerhez történő bozzáférés módját (igénybe vételre jogosultak köre,
igénylés módja, igénylés elbírálása) a rendszerben működő szolgáltatások SLA-i
tartalmazzák. Az igénylés során a természetes személynek azonosítania kell magát egyedi
adatával. Lehetőség szerint az informatikai rendszerek felhasználóinak azonosítása,
jogosultság_elbírálása k<izpontilag. eÍTe a célra szolgáló rendszerekkel történjen és a
felhasználói adatbázis kezelése egységesen és konzisztensen valósuljon meg. Kivételt azon
már meglévő és működő rendszerek képeznek, melyek nem képesek központi
j ogosultságkezelést megvalósítani.
A szolgáltatási SLA megszegése esetén a felhasználő az adott szolgáltatásbol kizárhatő.
Kizárás esetén a felhasználót ennek tényéről, a kizárás időtartamáról, a problémát okozó
tevékenységről és a követendő magatartásról tájékoztatni kell. Ha a felhasználó tevékenysége
által okozott kár csekély, akkor törekedni kell az előzetes figyelmeztetésre vagy a letiltás
előtti táj ék oztatásr a.

Az információs rendszerek illetéktelen elérésének megakadályozása érdekében megfelelő
bozzáférési rendszert kell kialakítani. Hozzáférési jogosultság csak írásban igényelhető.
Minden szerepkör feljogosít meghatározott fizikai, illetve logikai biztonsági tartományba (pl.:
szerverszoba, gépterem, archiváló helyiség, illetve adott alkalmazás, hálőzati szegmens'
munkahelyi állomás... stb.) történő belépésre és abban az engedélyezett ftzikai, illetve logikai
obj ektumokho z val ó ho zzáfér ésre az en ge d ély ezett bozzáf ét ési j o gokkal .

Hivatalos be- és kijelentkezési eljarást kell működtetni, amely alapján mindegyik ttibb-
felhasználós rendszerben és szolgáltatásnál szabá|yozni lehet a felhaszná|őkhozzáférését. A
felhasználói azonosítónak alkalmasnak kell lennie az informatikai rendszert használó
identitásának egyedi, jellemző, ellenőrizhető hitelesítésre. A felhasználók közé sorolandók a
természetes személyek, folyamatok, vagy egyéb eszközök egyaránt. Az egyedi felhasználói
azonosítót a hozzáférés szabályozására, az adatok és az információk védelmére' valamint a
hitelesítés támogatására kell felhasználni.

Biztosítani kell' hogy a felhasználó azonosítőja az egyes erőfonásokhoz, folyamatokhoz és az
adatokhoz való hozzáférést megfelelően szabályozza (korlátozza) és követhető, ugyanakkor a
biztonsági funkciók műkodése során ellenőrizhető legyen a biáonsági rendszer által. A
felhasználó azonosítónak minden esetben egyedinek kell lennie, azaz semmilyen
körülmények között sem adható ki különböző felhasználók részére ugyaniuon azonosító. A
felhasználói azonosítók képzésére vonatkozó rendelkezéseket az Informatikai osztály
ügyrendje tartalmazza. A felhasználói azonosítók képzését aKórhánon belül egy helyen kell
végrehajtani. A felhasználói azonosítók és jogosultságok rendszerében bekiivetkezett
mindennem u v áltozést _ az el lenőrizhetőség érdekében _ naplózni kel l.
Az egyes felhasználói azonosítókhoz rendelt jogosultságok minden esetben csak az adott

munkakör ellátáséhoz sziikséges minimális funkcióelérést biztosíthatják.
Minden felhasmáló saját maga felel a bejelentkezési kódjával kezdeményezett
adatforgalomért, Íiiggetlentil attól, hogy ki használta az adott gépet. Az informatikai

32



Adatvédelmi és adatkezelési Szabál}lzat V0]

rendszerbe történő belépés, felhasznáIás, valamint kilépés a nyomon követhetóség érdekében
naplő zást a kerül ( i dőb ély e gző) .

A felhasználói azonosítók nem örök érvényűek. Ennek megfelelően a következó szabályokat
kell alkalmazni:

o A Kórhán munkavállalói, illetve külső személyek - amennyiben munkakörük, illetve
beosztásuk alapján az informatikai rendszer szolgáltatásait igénybe vehetik _,
munkába állásuk után haladéktalanul meg kell kapják felhasználói azonosítójukat. A
munkahelyi vezetőnek legalább 3 munkanappal a munkába lépés előtt meg kell
igényelnie a felhasználói azonosítőt a hozzáferési jogosultságok megjelölésével. Más
azonosítója átmenetileg sem használható. A kapott felhasználói azonosítót
haladéktalanul érvényesíteni kell.

o A Kórház munkavállalóinak felhasználói azonosítóját munkaviszonyuk
megszűnésével, a külső személyek _ ideértve a rezidenseket is - felhasználói
azonosítóját megbízatásuk lejártával haladéktalanul le kell tiltani. A megszűnt
munkaviszonyú felhasználó a rendszer szolgáltatásait nem veheti igénybe és
erőforrásait nem használhatja.

o A jogviszonyukat huzamosabb ideig szüneteltető (pl.: gyermek szülése), illetve a
tartósan más okból távollévo (pl.: elhúzódó gyógykezelés) munkavállalók felhasználói
azonosítóját le kell tiltani (fel kell fiiggeszteni), illetve munkába állásukkal egy időben
ismét engedélyezni kell.

o A munkavállalók áthelyezése kapcsán felmerülő jogosultsági változásokat
(felhasználói azonosítók letiltása, vagy a jogosultságok tcirlése, illetve új azonosítók
vagy jogosultságok létrehozása) az áthelyezéssel egy időben, haladéktalanul át kell
vezetni.

o Külső személyek, akik valamilyen okból igénybe vehetik a Kórház bármelyik
rendszerének szolgáltatásait, csak meghatározott időre, és korlátozott lehetőségeket
biztosító (pl.: egy adott projekt keretein belül érvényes) felhasználói azonosítót
kaphatnak- A részükre kiadott azonosító szerkezetileg feleljen meg a szervezeten
belüli munkavállalók azonosítójának, de legyen egyértelműen és könnyen
megállapítható, hogy az adott felhasználói azonosító külső személyé.

o Azokban a rendszerekben, amelyek regisarálják a felhasználó utolsó
bejelentkezésének időpontját, ha egy felhasználói azonosító 30 napot meghaladóan
inaktívnak bizonyul (azaz a felhasználó a rendszer szolgáltatásait ez idő alatt egyszer
sem vette igénybe), azonosítóját le kell tiltani és erről a munkavállaló munkahelyi
v ezetőj ét értesíteni szükséges, megi elölve az érv énytelenítés okát.

A Kórhaz Humánpolitikai és Munkaügyi osztálya haladéktalanul kezdeményezi a kilépő
munkavállaló összes azonosítójának letiltását.

Az adatkÓrök csoportosítása adatkezelők szerint
A Kórhrízban személyes adatokat (dolgozók stb. adatai) a munkaköri beosztás szerint
illetékesek kezelik.
Az ellátottak (betegek és ügyfelek) személyes és egészségügyi adatait az egészségügyi
dolgozók (orvosok, asszisztencia, adminisárátorok stb.) közül azok kezelik, akik az adott
beteg ellátásában résá vesznek.

4.2. Adatmódosítás
Általrínos szabályként akórÍtazi informatikai rendszerbe bevitt adatok módosítása kerülendő.
Adatmódosítás esetén aZ egyes adattípusok szerint a ktivetkező szabályok érvényesek.
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Le le te k, zárój elent é s e k mó dos ítós a
Leletek, zárőjelentések (a továbbiakban: lelet) módosíthatók a beteg adott munkahelyről
történt távoztatásáig úgy, hogy az eredeti szöveg' adat is megállapítható maradjon. A
távortatás utrín 5 napig a lelet adatmódosítás céljábő| hozzáférhető. Távoztatott beteg
leletének - az eredeti szöveg, adat megtartásával - módosításárakizárólag orvos jogosult. A
hozzáférést és munkahely azonosítóját a rendszer regisztrálja. Az ilyen hozzáféréseket
adatvédelmi szempontból ellenőrizni lehet.
Amennyiben későbbi értékelés miatt a lelet véglegesítése a beteg távoztatásáig nem oldható
meg, aZ adott ellátási esethez kiegészítés fiízhető. A kiegészítésben az eredeti lelet nem
módosítható. Kiegészítést tenni a beteg távoztatását követően 60 napig lehet.

Személyes adat módosítósa
A tévesen felvett, vagy a rendszerben rögzítetthez képest megváltozott személyes adat a beteg
távoztatásáig módosítható. A módosítás előtti adatot és a módosítást végző adatkezelő
azonosítóját a rendszer elmenti. A módosítás előtti adat a kórházi informatikai rendszer
munkaállomásain keresztül a továbbiakban nem érhetó el. A módosított és helyes adatokat az
Informatikai osztá|y rendszergazdái jogosultsággal összefiizik.

Személyes vagl egészségüg,li adat trjrlése
A személyes vagy egészségügyi adatok csak módosíthatók a rendszerben' adatbiztonsági
szempont miatt nem törölhet<ík.

4.3. Elektronikus adatkezelós a kórházi informatikai rendszerbe nem integrált tinálló
vagy rendszerbe kapcsolt számítógépeken
A Kórházbankizfuó|ag integrált rendszerben (HIS) történik az elektronikus adatkezelés.

4.4 Adatbiztonság
A Kórházban elektronikusan rögzített adatokat csak olyan központi gépen szabad tárolni, ill.
kezelni, amelyben minimum tükrözött merevlemezek állnak rendelkezésre. A központi
számítogépen lévő adatokról növekményes biztonsági másolatot kell készíteni, melyet kültin
épületben kell tárolni, az adatok mentését a Korhán Információbiztonsági Szabályzatban
foglaltak szerint kell elvégezni.

4.4.I. Hitelesség
A kórháni informatikai programokban adatkezelést csak a bozzáférési listríra felvett'
nyilvántartott adatkezelő végezhet. Az adatkezelőnek egyéni' titkos jelszóval kell
bejelentkeznie a rendszerbe. Az adatkezelés befejeztével a rendszerből ki kell lépni. A
rendszerbe történő belépést illetve az adatkezelő által működtetett informatikai modul
basználatát naplózni kell, oly módon' hogy a felhasználó és a gép egyértelműen azonosítható
legyen. A kórházi informatikai rendszerben (fekvő, ill. ambuláns programok) rögzített
adatokról megállapítható, hogy az adatrögzítés ki által és mely időpontban történt. A kórhrázi
informatikai rendszerben történt, jelszóval védett adatkezelésért az adatkezelő felel. Az
esetleges visszaélések elkerülése érdekében az adatkezelő érdeke' hogy az egyéni jelszava
titkosságát biztosítsa, amennyiben a titkos jelszó kitudódik, iqy a felhasználó köteles azonnal
kémi jogosultságanak felfiiggesztését (informatikai osztály felé telefonon) valamint új jelszót
igényelni.

4.4.2. Vírusvédelem
Ha az adatkezelő rendszer műszaki környezete azt megkívánja, a vírusvédelmét a
megfelelő' időszakosan frissített vírusvédelmi eszközzel (szoftverrel) kell megoldani. A
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vírusvédelmi rendszer megválasztása és karbantartása az Informatikai osztá|y feladata. Az
egyes osztályokon a vírusvédelem érdekében kerülni kell a hajlékony mágneslemezes
(floppy) meghajtó használatát, valamint az idegen' nem a Kórház által vásárolt
ad atho rd o zők haszná| atát.
Amennyiben az érintett szervezeti egység munkájában szükséges a floppy lemezmeghajtó
használata, a vírusvédelemre fokozottan kell ügyelni. Elsődleges szempont ahálózatba kötött
számítógépek vírusvédelme.
A vírusvédelmi program ahálózat lokális vírusvédelmét teszi lehetővé. Ez aztjelenti, hogy az
előre meghatározott sámítógépek mindegyikén fut a program egy példánya. Ez lehetővé teszi
egyrészt a lokális védelmet (floppy' CD, DAT' flash drive) illetve a hálózatos központi internet
kapcsolat felől érkezo támadrísok elleni védelmet is.
A rendszeres szoftver update, illetve annak automatikus beállítása az Informatikai osztály
feladata. A hálózatba csatlakoztatott számítógépeken futó vírusvédelmi programok egy
kijelölt (elkülönített IP című) szerver számítógépről automatikusan töltik le a verziókat. A
szerver számítógépen LoG állományban tárolja a szoftver a megtalált vírusokra vonatkozó
információkat. A program megadja a vírus nevét, a fertőzött számítógép nevét és IP címét
mely információk alapján aZ Informatikai osztály dolgozói az adott helyszínen
intézkedhetnek a fertőzés jövobeni elkerülésével kapcsolatban.
Ha egy adott számítógépen rendszeres fertőzéseket jelez a program és az addigi intézkedések
nem hoznak megfelelő eredményt' akkor az Informatikai osztály dolgozói minimálisra
korláto zzák az adott szám ító gép fe lhasznál ás i terül etét.
Amennyiben a vírusvédelmi szoftver jelzése a|apján ismeretlen' a szoftver által nem
kezelhető vírus kerü| a kórháni informatikai hálózatba, úgy értesíteni kell a szoftver
forga|mazőját.

4.4.3. A kórházi informatikai rendszerfizikai védelme
Részletes szabályozást a Kórház Információbiztonsági Szabá|yzatatartalmazza.

E lj árás az adatkezel ő re nd szer územzav ar a e setén :

Az adatkezeltí rendszer átmeneti uzemzavara esetén _ amennyiben az ellátás rendje miatt
az adatfe|vétel nem szünetelhet - az adatrogzítés hagyományosan, papíron történik. Az így
keletkező dokumentáciőra az adatkezelés általiínos szabályai vonatkoznak.
Az adatkezelő rendszer uzemzavarának megszűnése után, az uzemzavar alatt történt
adatfelvételeket a medikai rendszerben pótlólag a betegadatokra (különös tekintettel a
kórtörténeti folytonosságra) és a finanszitozási adatokra való tekintettel teljes körűen,
hiánytalanul, és módosulatlan formában rögzíteni kell.

Eljárás az adatkezelő rendszer uzemzavara, központi elemeinek sérülése vagy
megsemmistilése esetén:
A rendszer központi elemeinek konfigurációját tartalmaző műszaki leírás naprakész
vá|tozatát az intézmény központi iratai között kell tárolni. A számítógépes központ
szoftvereinek naprakészváltozatát betölthető formában' de más helyiségben (lehetőség szerint
épületben) kell tárolni. A rendszer súlyos sérülése esetén a.műszaki leírás és a tartalék
szoftver alapján kell a sámítógépes központ konfigurációját helyreállítani.
Az adatkezelő rendszer bárm1lyen okból bekövetkező uzemzavarából adódó esetleges
adatvesáés elkerülésére a kórhéui informatikai rendszerben tarolt adatokról rendszeres
időközökben biztonsági mentés készítendő.
A mentés szabályait az Informatikai osztály osztályvezetője ltatározza meg, részletei az
Informatikai osztály ügyrendjében találhatók. Az adatkezelő rendszerben tárolt adatok az
adatvédelmi szabályzat előírásait betartva a technikai lehetőség által korlátozott ideig
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érhetők el a rendszerben azonnali hozzáféréssel (on-line). A rendszerben tárolt adatokról
napi szintű rendszeres archiválás készül. A másolatot az Informatikai osztály elkülönülten
és zárt helyen tárolja. A másolat adathordozójának minőségét az informatikai osáályvezető
hatáttozza meg. Az évenkénti archiválások soriín a korábbi archivált másolatokat felül kell
vizsgálni az adathordozó technikai elévülése tekintetében. Szükség esetén a korábbi archivált
másolatokat korszerűbb adathordozóra kell átvinni és a régebbi példrínyokat meg kell
semmisíteni.

4.4.4. Eljárás a kórházi informatikni rendszer üzemzavara, kÓzponti elemeinek sérülése vagy
megsemmisülése esetén
A rendszer központi elemeinek összeállítását tarta|mazó műszaki leírás naprakész változatát
kültjn épületben kell tárolni. A számítógépes központ programjainak naprakész vá|tozatát
betölthető formában szintén ugyanott kell uírolni, amennyib€n a progam fonásából nem áll
rendelkezéSre napra kész változat, úgy az azt sállító cégnek kell gondoskodnia a rendszer
helyreállításáról.. A rendszer súlyos sérülése esetén a műszaki leírás és a tartalék program
al apj án kel l a számítógépes központ konfi gurációj át hel yreál l ítani.

1'4'5. A kórhózi informatikai rendszerfejlesztése és karbantartása
A kőrházi informatikai rendszer fejlesztése és karbantartása az adatkezelést végző szerver
gépektől elkülönítetten történik.
Az informatikai rendszerek fejlesáését és karbantartását a forráskóddal rendelkező
jogtulajdonosok végzik.

Az Informatikai osztály programozói, szakmai, gazdasági indokkal megfogalmazott igény
szerint, saját fejlesztésű kiegészítő szoftvereket készítenek az intézet HIS, gazdasági,
munkaügyi rendszereihez. A fejlesztés során teljes körűen szem előtt tartják az ide vonatkozó
tanúsítványokat, licenszeket, szerződéseket, azt tevékenységükkel nem sértik. A kiegészítő
szoftverek csak lekérdezési, statisztikai funkciókat látnak e|' az adatrekordok mezőiben
módosítást, az adatbázis szerkezetben változtatást nem hajtanak végre.

A Linux alapú rendszerek alkalmazása ma már elkerülhetetlen. Számos megoldás épiil rájuk,
az ADSL és WiFi routerektől kezdve a több processzoros' magas rendelkezésre állású
adatbrízis kezelő rendszereken át, az intemetvilágot kiszolgáló mail, proxy,túzfal termékekig.
A Linux mellett dcintő vállalatok a megbízhatóságot, biztonságot, teljesítményt tartják
leginkább szem előtt, ahol a szolgáltatások fejlődése az alkalmazás_kiszolgálóknál
csúcsosodik ki'
A Kőrháu informatikai fejlesztési stratégiájának célja a modern kor elvárásait,
megbízhatóságát, teljesítményét és flexibilitását magában hordozó Linux rendszerek
alkalmazása,nagy eszmei értéket képviselő adatbázis szervereinek tizemeltetésére.

4.5. Adatszolgáltatással kapcsolatos teendők
Az egyes szervek illetve magánszemélyek részére elektronikus megkeresés esetén kizaró|ag
közérdekú adat adható ki. Ezen megkereséseket, valamit az eze|<hez kapcsolódó
dokumentáció külön elektronikus.iktatókönyvben kerül iktatásra.

Az adatkezelési rendszer további szabályozását a Kórbár- Információbiztonsági Szabályzata
tartaLmazza.
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5. Személyes, különleges és közérdekű adatok megismerésére és kezelésére vonatkozó
szabályok
5.l. Személyes adatok

l. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintetthozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján ' az abban meghatározott korben -

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban:

kotelező adatkezelés).
2. Különleges adat az 5. pontban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájáru|,
b) a nem egészségi állapotra vonatkozó különleges adatok esetében az törvényben

kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az

Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése' továbbá a nemzetbiztonság, a

bűncselekmények megelőzése vagy üldcizése érdekében vagy honvédelmi érdekből

törvény elrendeli, vagy
c) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a

bűnügyi személyes adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

3. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendo adatok fajtáit' az adatkezelés célját és feltételeit,

az adatok megismerhetőségét' az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkeze|ő

személyét azadatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelethatározza
meg.

4. Kizárőlag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam bűncselekmények
megelőzésére és üldözésére irányuló, valamint kozigazgatási és igazságszolgáltatási
feladatainak ellátása céljából kezelt brinügyi személyes adatokat, valamint a

szabálysértési' a polgári peres és nemperes ügyekre vonatkozó adatokat tartalmaző
nyilvántartásokat.

5. Személyes adat kezelhető akkor is' ha az érintetthozzájárulásának beszerzése lehetetlen

vagy aránytalan költséggel jáma, és a személyes adat kezelése
a) azadatkezelőre vonatkozójogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fílzódó jog
korlátozásával arányban áll.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytan vagy más elharíthatatlan okból nem képes

hozzáijáru|ását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek

védelméhez,valaminta személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás

akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

6. A 16. életévét betöltött kiskoru érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatrínak

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása

nem szükséges.
7. Haahozzájáruláson alapuló adatkezelés célja azadatkezelővel írásban kötött szerzódés

végrehajtás a, a szerződésnek tarta|maznia kell minden olyan információt, amelyet a

személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie

kell' így különtisen a kezelendő adatok meghatározását' az adatkezelés időtanamát, a

felhasználás célját, az adatok továbbításanak tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó
igénybevételének tényét. A szerződésnek felreérthetetlen módon tartalmaznia kell,
iogy u, érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerzódésben meghatrírozottak

szerinti kezeléséhez.
8. Ha a személyes adat felvételére az éintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a

felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
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a) ará vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkeze|ő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fuzódő jog korlátozásáva|
arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájáru|ásának
visszavonását követoen is kezelheti.

9. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az
eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére
indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett
hozzáj áru|ását vélelmezni kel l.

70. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során
általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok
tekintetében.

1l. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett ahozzájárulását nem adta meg.

5.2. Áz érintettekjogai és érvényesítésük
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelezó adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoáatást.
Atáiékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kéró a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan

tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg. A ktiltségtérítés mértékét a felek között létrej<in szerződés is rögzítheti. A
már megftzetett költségtérítést vissza kell téríteni,lta az adatokat jogellenesen kezelték' vagy
atájékoztatáskérésehelyesbítéshezvezetett.
Az érintett tÍfiékoztatását az adatkeze|ő csak a Törvényben meghatározott esetekben
tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelo írásban közli aZ érintettel, hogy a
felvilágosítás meg1agadására a Törvény mely rendelkezése alapjrín került sor. A felvilágosítás
megtagadása esetén az adatkezelő tájékoaatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság)
fordulás lehetőségéről.

5.3. A lrÓzérdekíj adatok megismerésének általános szabályai
|. Azállami vagy helyi önkormiínyzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot
ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lév<i ktizérdekÍi adatot és közérdekből
nyilvános adatot - az e törvényben meghatátrozott kivételekkel _ erre irányuló igény alapján
bárki megismerhesse.
2. Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat_ és hatáskörében eljáró
személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával
összeftiggő egyéb személyes . adata, valamint azok a személyes adatai' amelyek
megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz
kötött adatkezelés elvének tisáeletben tartasával terjeszthetőek. A közérdekből nyilvános
személyes adatok honlapon történő kozzétételére a Törvény l. melléklete és a ktizfeladatot
ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései iriányadóak.

3. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy
állami' illetőleg helyi önkormányzati szerwel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe
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veendő Vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek
kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minósülő adat.
4- Aközérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat
védelméről szóló t<irvény szerinti minősített adat.
5. A közérdekű és kcizérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot - az adatfajték
me ghatár ozásával - törvény

a/ honvédelmi érdekből;
b ) nemzetbiztonsági érdekbő l ;
c/ bűncselekmények üldözése Vagy megelőzése érdekében;
d) kömyezet- vagy természetvédelmi érdekből;
e) kozponti pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;

// külügyi kapcsolatokta' nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel;
g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel;
h) a szel|emi tulajdonhozfúződő jogra tekintettel

korlátozhatja.
Azúzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak azirányadők.
A közérdekű adatok megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az Európai Unió

jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a
költségvetési és az adópolitikai érdeket is.

A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartoző döntés meghozataliíra irányuló
eljárás során készített vagy rogzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől
számított tizévig nem nyilvános. E'zen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a
megismerhetőség kizárásához fuződő közérdek súlyának mérlegelésével - az azt kezelő szerv
vezetőj e engedélyezheti.

A döntés megalapozását szo|gáló adat megismerésére irányuló igény - a Törvény (5)
bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor
utasítható el' ha az adat megismerése a krjzfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét
vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különöSen aZ
adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését
veszélyeztetné.

5.4. A közérdekű adat megismerése irónti igény
A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt
nyújthat be. A ktjzérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok
megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban
kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított
költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Azigény teljesítését' illetve a költségek megfizetését
követően azigénylő személyes adatait haladéktalanul tördlni kell.
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívj a az igény|ót az igény pontosítására.
A közérdekű adat megismerésére iriínyuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv
azigény tudomásara jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül
tesz eleget.
Ha az adatigénylés jelentős tefiedelmti' illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1)
bekezdésben meghattírozott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ertől az
igénylőt azigény kézhezvételét követő 8 napon beltil tájékoztatni kell.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
fiiggetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó Szerv a másolat
készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően _ költségtérítést
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állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni
kell.
Haaz a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről azigénylő másolatot igényelt, jelentős
terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi meglrzetését követő 15

napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy
dokumentumrész jelentős terjedelmű' továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az
adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiról' az igénylőt az igény
kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozo igény elutasítása vagy a teljesítésre
nyitva álló, vagy az adatkezelo által - a jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
tekintettel - meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén' valamint - ha a

költségtérítést nem ftzette meg - a másolat készítéséén megállapított koltségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

A kÓz é r de kíÍ adat o kr a v o nat ko z ó t áj é ko z t at á s i kö t e l e z e tt s é g
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és

önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon
kezelésére, akozpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők' a

magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására
vonatkozóan _ köteles elősegíteni és biztosítani a kozvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

III. Fejezet

zfupto RENDELKEZÉsEK

l ./ Jelen Szabályzat 2013. április l . napjrín lép hatályba.

Debrecen, 2013. április l.
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