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Tájékoztató személyes adatok kezeléséről
A(z) Kiskunhalasi Semmelweis Kórház A Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja.

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Szervezet neve: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház A Szegedi Tudományegyetem Oktató
Kórháza
Ország: Magyarország
Város: Kiskunhalas
Irányítószám: 6400
Cím: Dr. Monszpart L. u. 1.
Telefonszám: 77/522-000
Fax szám: 77/522-011
Honlap: www.halasi-korhaz.hu
E-mail cím: igazgatas@halasi-korhaz.hu

Az adatkezelő képviselő adatai
Neve: Dr. Szepesvári Szabolcs
Ország: Magyarország
Város: Kiskunhlas
Irányítószám: 6400
Cím: Dr. Monszpart L. u. 1.
E-mail cím: igazgatas@halasi-korhaz.hu
Telefonszám: 77/522-007

Az adatvédelmi tisztviselő adatai
Neve: Vincze György
Ország: Magyarország
Város: Kiskunhalas
Irányítószám: 6400
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Cím: Dr. Monszpart L. u. 1.
E-mail cím: gyvincze@halasi-korhaz.hu
Telefonszám: +36 30 354 8009

2. Érintettek
2.1 egészségügyi személyzet
Adatkezelési tevékenységek
B05 Diagnosztikai tevékenység (Aktív - v1)
Adatkezelés időtartama: Tevékenység leírása: Képalkotással kapcsolatos és egyéb (pl labor, szövettan, stb)
diagnosztikai tevékenységek értendőek ide. A vizsgálatkérés :írásbeli vizsgálatkérés során a
beküldő kitölti a vizsgálatkérő lapot, vagy a beutalót amelyen a mindenkori NEAK előírás
szerinti adatokat fel kell tüntetni, illetve a kért vizsgálatokat. Integrált rendszerek esetén a
kórházi és diagnosztikai informatikai rendszer összekapcsolása révén jutnak el a kérő
munkahelyekről a kérések a diagnosztikai teljesítőhelyre. Eredményközlés:írásban, papír
alapú leleten, adathordozón, illetve online módon történik. A diagnosztikai vizsgálatokat és
szakorvosi konzíliumokat elektronikusan a Kórházi HIS Rendszer rendszeren keresztül kérik
meg az osztályok. A HIS rendszerekben jogosultságot kaphat a konziliárius orvos a
konzíliumi adatok bevitelére. A bevitt adatok a kórlapba és a zárójelentésbe beemelhetők.
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésének célja: a) az egészség megőrzésének, javításának,
fenntartásának előmozdítása, b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének
elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, c) az érintett egészségi állapotának
nyomon követése Fentiek érdekében szükséges az érintett egészségi állapotára vonatkozó
vizsgálatok elvégzése.
Adatgyűjtés eredeti célja: –
Folyamat: Betegellátás
Technikai és szervezeti intézkedések: Az érintett IT rendszerek és eszközök IBSZ-ben
szabályzott védelme A kamerahasználati szabályzatban szabályozott intézkedések Az
adatkezelési szabályzatban ismertetett szervezési intézkedések
Adattárolás leírása: –
Kezelt adatok
Egészségügyi dokumentáció releváns részei az 1997. évi CLIV. törvény 136. §
alapján
Személyes adat leírása: –
Különleges adat: Igen
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Különleges adat kategóriája: Egészségügyi adat
Különleges adat kezelésének további feltétele: Egészségügyi vagy foglalkozásegészégügyi
célú adatkezelés [9. cikk (2) bek. h) pont]
Jogalap: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [6. cikk (1) bek. c) pont]
Adatok megőrzési / törlési ideje: Zárójelentés 50 év, minden más dokumentum esetében 30
év, képalkotó diagnosztikai felvétel 10 év
Van-e olyan eset, hogy nem az érintettől származik az adat: Nem
Az adat rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén felmerülő következmények: –
Dokumentumok, melyek meghatározzák az érintett jogait: –
Tájékoztatás módja: Lásd betegfelvétel
Adatkezelés jogalapjának indoklása: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 4, 9, 12. §-ai, 1997. évi
CLIV. törvény 136. §
Adattovábbítások
Az Országos Várólista Nyilvántartás felé adattovábbítás (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: NEAK
Adattovábbítás célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése
Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: –
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ 35. melléklet a
43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelethez szerinti esetekben, a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szerint.
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Rendszeres
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Leírás: Adatszolgáltatás a NEAK aáltal vezetett országos várólista nyilvántartás részére, 35.
melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelethez szerinti esetekben, a 287/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szerint.
EESZT adatkommunikáció (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: ÁEEK Állami Egészségügyi Ellátó Központ www.aeek.hu
aeek@aeek.hu Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Tel.: (+361) 356-1522
Adattovábbítás
adatszolgáltatás

célja:

Az

EESZT

rendszer

működtetéséhez

szükséges

kötelező

Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: EESZT online rendszeren keresztül
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ Jogi kötelezettség 6.
cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges/ A 1997. évi XLVII. törvény (Eüak) 35/F.§, a vény nyilvántartás
vonatozásában a 14/A. § (1) bekezdése tartalmazza továbbítandó adatokat, 39/2016.
(XII.21.)EMMI rendelet 6. §, 12. §, 18. §, 19.§, 20/A. §
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Eseti
Leírás: A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján, minden megkezdett egészségügyi
ellátási eseményről bejegyzés történik on-line módon az EESZT központi
eseménykatalógusába, majd az esemény befejezése szintén rögzítésre kerül. Továbbá a
jogszabályban előírt egészségügyi dokumentumok továbbításra kerülnek a HIS Rendszer
rendszerből. A betegek részére felírt receptek szintén felkerülnek az EESZT-be, amennyiben a
felírást végző orvos e-személyi igazolványával bejelentkezett. Ha ezt nem tette meg a recept
csak a Kórházi Rendszer rendszerben tárolódik. eProfil adatok beviteléhez szintén be kell
jelentkezni az EESZT-be. A kezelőorvos megtekintheti a más egészségügyi ellátó által
rögzített adatokat. A 1997. évi XLVII. törvény (Eüak) 35.§, a vényilvántartás vonatozásában a
14. § tartalmazza továbbítandó adatokat. A csatlakozott adatkezelő a központi
eseménykatalógus felé történő adatszolgáltatási kötelezettsége keretében az Eüak.-ban
meghatározott adatokat és a 39/2016. (XII.21.) EMMI rendelet 1. melléklet szerinti ellátási
eseményekre vonatkozó adatokat az esemény megtörténtét követően haladéktalanul, de
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legkésőbb az 1. mellékletben meghatározott időtartamon belül szolgáltatja. A kezelőorvost az
egészségügyi profilban rögzíti a beteg Eüak. 35/J. §-ban meghatározott adatait és a 39/2016.
EMMI rendelet 3. mellékletben meghatározott adatokat, valamint az adat rögzítésének
alapjául szolgáló esemény, okot adó körülmény vagy dokumentum megjelölését. A
csatlakozott adatkezelő az EESZT-n keresztül továbbítja a 39/2016. EMMI rendelet 4. számú
melléklete szerinti egészségügyi dokumentációkat. A digitális képtovábbítás is az EESZT-n
keresztül történik.
Fertőző betegségek jelentése (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT
Adattovábbítás célja: Közegészségügyi, járványügyi és munka-egészségügyi célból történő
adatkezelés az 1997. évi XLVII. Tv. 15. § (1) bekezdése és az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
a fertőző betegségek jelentésének rendjéről rendelkezései alapján
Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: –
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ 1997. évi XLVII. Tv.
15. § (1) bekezdése; 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének
rendjéről 1. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(2) bekezdései
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: –
Leírás: 1997. évi XLVII. tv. 15. § (1) bekezdése előírja az 1. számú melléklet A) pontjában
szereplő fertőző betegségek jelentését, így a SARS coronavírust is. A fertőző betegségek
jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet értelmében sürgősséggel
jelentendő, ha bármely fertőző betegség, illetve bármely, egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzés halmozottan vagy járványosan fordul elő. A járvány gyanúját, illetve a járványokra
vonatkozó adatokat az egészségügyi szolgáltató rögzíti on-line módon a Nemzeti
Nosocomiális Surveillance Rendszer (NNSR) nosocomiális (kórházi) járványok moduljába
(NNSR-JAR). Országos Epidemiológiai Központ alapító okirata alapján A fertőző betegségek
és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.
(VI. 3.) NM rendelet 41. § (2) bek. a) és d) pontja alapján a fekvőbeteg-gyógyintézet
infekciókontroll személyzete a) a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelenti és
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nyilvántartja az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket és jelentést küld a Nemzeti
Nosocomiális Surveillance Rendszerbe (a továbbiakban: NNSR) d) a vonatkozó jogszabályi
előírásnak megfelelően az intézményben fellépő járványok adatainak az NNSR-be történő
rögzítésével jelentést küld az illetékes kormányhivatalnak.
Finanszírozási adattovábbítás a NEAK részére (1997. évi LXXXIII. törvény alapján
kötött szerződés) (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: NEAK
Adattovábbítás célja: az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező
egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának,
valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési
szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a
jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása,
valamint a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások
visszafizetése, megtérítése érdekében, gyógyszer alkalmazás szakmai feltételeinek ellenőrzése
céljából
Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: NEAK online rendszeren keresztül
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ 1997. évi XLVII.
törvény 4.§(2) g) pont alapján, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
szabályai szerint 4. § (2)bekezdés, 4. § (8) bekezdés, 13. § (3) bekezdés, 17. § (1) bekezdés,
21. § (13b), 23. § (8) bekezdés, 28/A. § (5) bekezdés, 30. § (1) bekezdés, 32. § (3) bekezdés,
35. § (3), 35. § (15) bekezdés, 35. § (16) bekezdés, 37. § (7) bekezdés, 43. § (2) bekezdés,
43/A. §, 44. § (3) bekezdés, 46. § (3), 46. § (4) bekezdés 1997. évi LXXXIII.tv. 79/A.§ (1)
bekezdés, Eüak. 22.§ (1) bekezdés, 43/1999. Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdés alapján
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Havonta
Leírás: A Kórház minden hónap 5. munkanapig feltölti a biztosítottak adatait a NEAK erre a
célra létrehozott internetes felületére. Az NEAK ellenőrzi a Kórház által feltöltött adatokat és
hibalistát készít a Kórház számára. A Kórház javítja a hibákat. Az egészségbiztosító az 1997.
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évi LXXXIII. törvény alapján kötött szerződésekhez kapcsolódóan az Eüak. 4. §-a (2)
bekezdésének g) pontjában foglalt célok teljesítése érdekében kezeli az Eüak. 22. §-ának (5)
bekezdésében meghatározott adatokat, amelyeket az egészségügyi szolgáltató továbbít a
NEAK részére. NEAK által erre a célra rendszeresített elektronikus adatlapon. Amennyiben
ütközés merül fel a különböző intézményeknél finanszírozandó ellátási események között, azt
a NEAK jelzi. Ilyen esetben az intézmények egyeztetik az ütközést és megállapodnak az
ellátási események finanszírozásának módjáról.. Tételes elszámolás alá eső gyógyszerek
felhasználásáról jelentés, jogszabályban előírt adatok a NEAK által erre a célra rendszeresített
elektronikus adatlapon. A NEAK webes rendszerében rögzíteni kell a tételes
gyógyszerigénylés kapcsán a szükséges adatokat.
Teleradiológia, Telediagnosztika/Távdiagnosztika (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: A távdiagnosztikai, teleradiológiai vagy távkonzíliumi
szolgáltatást nyújtó intézmény, vagy vállalkozás részére való adattovábbítás
Adattovábbítás célja: Diagnosztikai tevékenység
Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához:
intézmény/vállalkozó

PACS

rendszerhez

hozzáfér mindkét

Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ Az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESzCsM rendelet 9. § (7) bekezdése
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Rendszeres
Leírás: A teleradiológia a telemedicina tevékenység egyik fajtája, amikor a képalkotó
diagnosztikai vizsgálatok felvételeit elektronikus úton továbbítja az egészségügyi intézmény
egyik helyszínről a másikra leletezés vagy konzultáció céljából. A telediagnosztika
(távdiagnosztika): ami a vizsgálat lezárását követő, a képalkotás helyétől távol végzett
képkiértékelés, mely lehet első- vagy másodleletezés. A telekonzultáció: a képalkotással egy
időben vagy röviddel azután történő képkiértékelés, melynek eredménye a vizsgálat menetét
befolyásolja, vagy egy korábbi, már kiértékelt vizsgálat új szempontok szerinti újraértékelése.
Olyan vizsgálatok esetén, ahol a két orvos által végzett kiértékelés előírt, az egyik vagy
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mindkét orvos értékelését kiválthatja. Digitális kép leletezés, távdiagnosztikai szolgáltatás
igénybe vétele más egészségügyi intézménytől. A leleteket a PACS rendszerben rögzítik. Az
orvos a PACS rendszerben készíti el a diagnózist.
Tudományos kutatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: Kutatóorvos, Tudományos kutató
Adattovábbítás célja: Tudományos kutató tevékenység támogatása, a 1997. évi XLVII.
törvény 4.§ (2) d) pont felhatalmazása alapján a 21. § (1) szabályai szerint.
Adattovábbítás módja: Elektronikusan, Papíron
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: Anonimizált vagy álnevesített digitális vagy
papíralapú dokumentáció
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ 1997. évi XLVII.
törvény 4.§ (2) d) pont felhatalmazása alapján a 21. § (1)
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Eseti
Leírás: Tudományos kutatás céljából az intézményvezető vagy az adatvédelmi felelős
engedélyével a tárolt adatokba be lehet tekinteni, azonban tudományos közleményben nem
szerepelhetnek egészségügyi és személyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett
személyazonossága megállapítható legyen. Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem
készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat. A medikai sajtó publikáció,
konferenciák, képzés, továbbképzés, előadás esetén kitakarják a digitális képalkotó
felvételekről a betegadatokat, az egészségügyi egyéb dokumentáción ugyanígy ki kell takarni
a személyazonosításra hivatott adatokat, tehát a betegazonosító részeket, mint név, születési
idő, TAJ -szám, egyéb betegazonosításra alkalmas azonosítók.
Automatizált döntéshozatal (profilalkotás)
Ön az automatizált döntéshozatal miatt az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérhet,
közölheti álláspontját; valamint kifogást nyújthat be az automatizált döntéshozatal
alkalmazásával meghozott döntéssel szemben.
Egyetlen automatizált döntéshozatal sem lett még készítve.
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2.2 orvos
Adatkezelési tevékenységek
B05 Diagnosztikai tevékenység (Aktív - v1)
Adatkezelés időtartama: Tevékenység leírása: Képalkotással kapcsolatos és egyéb (pl labor, szövettan, stb)
diagnosztikai tevékenységek értendőek ide. A vizsgálatkérés :írásbeli vizsgálatkérés során a
beküldő kitölti a vizsgálatkérő lapot, vagy a beutalót amelyen a mindenkori NEAK előírás
szerinti adatokat fel kell tüntetni, illetve a kért vizsgálatokat. Integrált rendszerek esetén a
kórházi és diagnosztikai informatikai rendszer összekapcsolása révén jutnak el a kérő
munkahelyekről a kérések a diagnosztikai teljesítőhelyre. Eredményközlés:írásban, papír
alapú leleten, adathordozón, illetve online módon történik. A diagnosztikai vizsgálatokat és
szakorvosi konzíliumokat elektronikusan a Kórházi HIS Rendszer rendszeren keresztül kérik
meg az osztályok. A HIS rendszerekben jogosultságot kaphat a konziliárius orvos a
konzíliumi adatok bevitelére. A bevitt adatok a kórlapba és a zárójelentésbe beemelhetők.
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésének célja: a) az egészség megőrzésének, javításának,
fenntartásának előmozdítása, b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének
elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, c) az érintett egészségi állapotának
nyomon követése Fentiek érdekében szükséges az érintett egészségi állapotára vonatkozó
vizsgálatok elvégzése.
Adatgyűjtés eredeti célja: –
Folyamat: Betegellátás
Technikai és szervezeti intézkedések: Az érintett IT rendszerek és eszközök IBSZ-ben
szabályzott védelme A kamerahasználati szabályzatban szabályozott intézkedések Az
adatkezelési szabályzatban ismertetett szervezési intézkedések
Adattárolás leírása: –
Kezelt adatok
neve, pecsétszáma
Személyes adat leírása: orvos neve, pecsétszáma
Különleges adat: Nem
Különleges adat kategóriája: –
Különleges adat kezelésének további feltétele: –
Jogalap: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [6. cikk (1) bek. c) pont]
Adatok megőrzési / törlési ideje: Zárójelentés 50 év, minden más dokumentum esetében 30
év, képalkotó diagnosztikai felvétel 10 év
Van-e olyan eset, hogy nem az érintettől származik az adat: Nem
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Az adat rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén felmerülő következmények: –
Dokumentumok, melyek meghatározzák az érintett jogait: –
Tájékoztatás módja: –
Adatkezelés jogalapjának indoklása: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 4, 9, 12. §-ai, 1997. évi
CLIV. törvény 136. §
Adattovábbítások
Az Országos Várólista Nyilvántartás felé adattovábbítás (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: NEAK
Adattovábbítás célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése
Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: –
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ 35. melléklet a
43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelethez szerinti esetekben, a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szerint.
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Rendszeres
Leírás: Adatszolgáltatás a NEAK aáltal vezetett országos várólista nyilvántartás részére, 35.
melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelethez szerinti esetekben, a 287/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szerint.
EESZT adatkommunikáció (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
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Megjegyzés a címzetthez: ÁEEK Állami Egészségügyi Ellátó Központ www.aeek.hu
aeek@aeek.hu Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Tel.: (+361) 356-1522
Adattovábbítás
adatszolgáltatás

célja:

Az

EESZT

rendszer

működtetéséhez

szükséges

kötelező

Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: EESZT online rendszeren keresztül
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ Jogi kötelezettség 6.
cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges/ A 1997. évi XLVII. törvény (Eüak) 35/F.§, a vény nyilvántartás
vonatozásában a 14/A. § (1) bekezdése tartalmazza továbbítandó adatokat, 39/2016.
(XII.21.)EMMI rendelet 6. §, 12. §, 18. §, 19.§, 20/A. §
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Eseti
Leírás: A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján, minden megkezdett egészségügyi
ellátási eseményről bejegyzés történik on-line módon az EESZT központi
eseménykatalógusába, majd az esemény befejezése szintén rögzítésre kerül. Továbbá a
jogszabályban előírt egészségügyi dokumentumok továbbításra kerülnek a HIS Rendszer
rendszerből. A betegek részére felírt receptek szintén felkerülnek az EESZT-be, amennyiben a
felírást végző orvos e-személyi igazolványával bejelentkezett. Ha ezt nem tette meg a recept
csak a Kórházi Rendszer rendszerben tárolódik. eProfil adatok beviteléhez szintén be kell
jelentkezni az EESZT-be. A kezelőorvos megtekintheti a más egészségügyi ellátó által
rögzített adatokat. A 1997. évi XLVII. törvény (Eüak) 35.§, a vényilvántartás vonatozásában a
14. § tartalmazza továbbítandó adatokat. A csatlakozott adatkezelő a központi
eseménykatalógus felé történő adatszolgáltatási kötelezettsége keretében az Eüak.-ban
meghatározott adatokat és a 39/2016. (XII.21.) EMMI rendelet 1. melléklet szerinti ellátási
eseményekre vonatkozó adatokat az esemény megtörténtét követően haladéktalanul, de
legkésőbb az 1. mellékletben meghatározott időtartamon belül szolgáltatja. A kezelőorvost az
egészségügyi profilban rögzíti a beteg Eüak. 35/J. §-ban meghatározott adatait és a 39/2016.
EMMI rendelet 3. mellékletben meghatározott adatokat, valamint az adat rögzítésének
alapjául szolgáló esemény, okot adó körülmény vagy dokumentum megjelölését. A
csatlakozott adatkezelő az EESZT-n keresztül továbbítja a 39/2016. EMMI rendelet 4. számú
melléklete szerinti egészségügyi dokumentációkat. A digitális képtovábbítás is az EESZT-n
keresztül történik.
Fertőző betegségek jelentése (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: 11/25
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Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT
Adattovábbítás célja: Közegészségügyi, járványügyi és munka-egészségügyi célból történő
adatkezelés az 1997. évi XLVII. Tv. 15. § (1) bekezdése és az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
a fertőző betegségek jelentésének rendjéről rendelkezései alapján
Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: –
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ 1997. évi XLVII. Tv.
15. § (1) bekezdése; 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének
rendjéről 1. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(2) bekezdései
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: –
Leírás: 1997. évi XLVII. tv. 15. § (1) bekezdése előírja az 1. számú melléklet A) pontjában
szereplő fertőző betegségek jelentését, így a SARS coronavírust is. A fertőző betegségek
jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet értelmében sürgősséggel
jelentendő, ha bármely fertőző betegség, illetve bármely, egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzés halmozottan vagy járványosan fordul elő. A járvány gyanúját, illetve a járványokra
vonatkozó adatokat az egészségügyi szolgáltató rögzíti on-line módon a Nemzeti
Nosocomiális Surveillance Rendszer (NNSR) nosocomiális (kórházi) járványok moduljába
(NNSR-JAR). Országos Epidemiológiai Központ alapító okirata alapján A fertőző betegségek
és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.
(VI. 3.) NM rendelet 41. § (2) bek. a) és d) pontja alapján a fekvőbeteg-gyógyintézet
infekciókontroll személyzete a) a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelenti és
nyilvántartja az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket és jelentést küld a Nemzeti
Nosocomiális Surveillance Rendszerbe (a továbbiakban: NNSR) d) a vonatkozó jogszabályi
előírásnak megfelelően az intézményben fellépő járványok adatainak az NNSR-be történő
rögzítésével jelentést küld az illetékes kormányhivatalnak.
Finanszírozási adattovábbítás a NEAK részére (1997. évi LXXXIII. törvény alapján
kötött szerződés) (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
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Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: NEAK
Adattovábbítás célja: az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező
egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának,
valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési
szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a
jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása,
valamint a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások
visszafizetése, megtérítése érdekében, gyógyszer alkalmazás szakmai feltételeinek ellenőrzése
céljából
Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: NEAK online rendszeren keresztül
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ 1997. évi XLVII.
törvény 4.§(2) g) pont alapján, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
szabályai szerint 4. § (2)bekezdés, 4. § (8) bekezdés, 13. § (3) bekezdés, 17. § (1) bekezdés,
21. § (13b), 23. § (8) bekezdés, 28/A. § (5) bekezdés, 30. § (1) bekezdés, 32. § (3) bekezdés,
35. § (3), 35. § (15) bekezdés, 35. § (16) bekezdés, 37. § (7) bekezdés, 43. § (2) bekezdés,
43/A. §, 44. § (3) bekezdés, 46. § (3), 46. § (4) bekezdés 1997. évi LXXXIII.tv. 79/A.§ (1)
bekezdés, Eüak. 22.§ (1) bekezdés, 43/1999. Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdés alapján
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Havonta
Leírás: A Kórház minden hónap 5. munkanapig feltölti a biztosítottak adatait a NEAK erre a
célra létrehozott internetes felületére. Az NEAK ellenőrzi a Kórház által feltöltött adatokat és
hibalistát készít a Kórház számára. A Kórház javítja a hibákat. Az egészségbiztosító az 1997.
évi LXXXIII. törvény alapján kötött szerződésekhez kapcsolódóan az Eüak. 4. §-a (2)
bekezdésének g) pontjában foglalt célok teljesítése érdekében kezeli az Eüak. 22. §-ának (5)
bekezdésében meghatározott adatokat, amelyeket az egészségügyi szolgáltató továbbít a
NEAK részére. NEAK által erre a célra rendszeresített elektronikus adatlapon. Amennyiben
ütközés merül fel a különböző intézményeknél finanszírozandó ellátási események között, azt
a NEAK jelzi. Ilyen esetben az intézmények egyeztetik az ütközést és megállapodnak az
ellátási események finanszírozásának módjáról.. Tételes elszámolás alá eső gyógyszerek
felhasználásáról jelentés, jogszabályban előírt adatok a NEAK által erre a célra rendszeresített
elektronikus adatlapon. A NEAK webes rendszerében rögzíteni kell a tételes
gyógyszerigénylés kapcsán a szükséges adatokat.
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Teleradiológia, Telediagnosztika/Távdiagnosztika (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: A távdiagnosztikai, teleradiológiai vagy távkonzíliumi
szolgáltatást nyújtó intézmény, vagy vállalkozás részére való adattovábbítás
Adattovábbítás célja: Diagnosztikai tevékenység
Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás
intézmény/vállalkozó

módjához:

PACS

rendszerhez

hozzáfér mindkét

Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ Az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESzCsM rendelet 9. § (7) bekezdése
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Rendszeres
Leírás: A teleradiológia a telemedicina tevékenység egyik fajtája, amikor a képalkotó
diagnosztikai vizsgálatok felvételeit elektronikus úton továbbítja az egészségügyi intézmény
egyik helyszínről a másikra leletezés vagy konzultáció céljából. A telediagnosztika
(távdiagnosztika): ami a vizsgálat lezárását követő, a képalkotás helyétől távol végzett
képkiértékelés, mely lehet első- vagy másodleletezés. A telekonzultáció: a képalkotással egy
időben vagy röviddel azután történő képkiértékelés, melynek eredménye a vizsgálat menetét
befolyásolja, vagy egy korábbi, már kiértékelt vizsgálat új szempontok szerinti újraértékelése.
Olyan vizsgálatok esetén, ahol a két orvos által végzett kiértékelés előírt, az egyik vagy
mindkét orvos értékelését kiválthatja. Digitális kép leletezés, távdiagnosztikai szolgáltatás
igénybe vétele más egészségügyi intézménytől. A leleteket a PACS rendszerben rögzítik. Az
orvos a PACS rendszerben készíti el a diagnózist.
Tudományos kutatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
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Megjegyzés a címzetthez: Kutatóorvos, Tudományos kutató
Adattovábbítás célja: Tudományos kutató tevékenység támogatása, a 1997. évi XLVII.
törvény 4.§ (2) d) pont felhatalmazása alapján a 21. § (1) szabályai szerint.
Adattovábbítás módja: Elektronikusan, Papíron
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: Anonimizált vagy álnevesített digitális vagy
papíralapú dokumentáció
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ 1997. évi XLVII.
törvény 4.§ (2) d) pont felhatalmazása alapján a 21. § (1)
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Eseti
Leírás: Tudományos kutatás céljából az intézményvezető vagy az adatvédelmi felelős
engedélyével a tárolt adatokba be lehet tekinteni, azonban tudományos közleményben nem
szerepelhetnek egészségügyi és személyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett
személyazonossága megállapítható legyen. Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem
készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat. A medikai sajtó publikáció,
konferenciák, képzés, továbbképzés, előadás esetén kitakarják a digitális képalkotó
felvételekről a betegadatokat, az egészségügyi egyéb dokumentáción ugyanígy ki kell takarni
a személyazonosításra hivatott adatokat, tehát a betegazonosító részeket, mint név, születési
idő, TAJ -szám, egyéb betegazonosításra alkalmas azonosítók.
Automatizált döntéshozatal (profilalkotás)
Ön az automatizált döntéshozatal miatt az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérhet,
közölheti álláspontját; valamint kifogást nyújthat be az automatizált döntéshozatal
alkalmazásával meghozott döntéssel szemben.
Egyetlen automatizált döntéshozatal sem lett még készítve.

2.3 beteg
Adatkezelési tevékenységek
B05 Diagnosztikai tevékenység (Aktív - v1)
Adatkezelés időtartama: Tevékenység leírása: Képalkotással kapcsolatos és egyéb (pl labor, szövettan, stb)
diagnosztikai tevékenységek értendőek ide. A vizsgálatkérés :írásbeli vizsgálatkérés során a
beküldő kitölti a vizsgálatkérő lapot, vagy a beutalót amelyen a mindenkori NEAK előírás
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szerinti adatokat fel kell tüntetni, illetve a kért vizsgálatokat. Integrált rendszerek esetén a
kórházi és diagnosztikai informatikai rendszer összekapcsolása révén jutnak el a kérő
munkahelyekről a kérések a diagnosztikai teljesítőhelyre. Eredményközlés:írásban, papír
alapú leleten, adathordozón, illetve online módon történik. A diagnosztikai vizsgálatokat és
szakorvosi konzíliumokat elektronikusan a Kórházi HIS Rendszer rendszeren keresztül kérik
meg az osztályok. A HIS rendszerekben jogosultságot kaphat a konziliárius orvos a
konzíliumi adatok bevitelére. A bevitt adatok a kórlapba és a zárójelentésbe beemelhetők.
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésének célja: a) az egészség megőrzésének, javításának,
fenntartásának előmozdítása, b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének
elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, c) az érintett egészségi állapotának
nyomon követése Fentiek érdekében szükséges az érintett egészségi állapotára vonatkozó
vizsgálatok elvégzése.
Adatgyűjtés eredeti célja: –
Folyamat: Betegellátás
Technikai és szervezeti intézkedések: Az érintett IT rendszerek és eszközök IBSZ-ben
szabályzott védelme A kamerahasználati szabályzatban szabályozott intézkedések Az
adatkezelési szabályzatban ismertetett szervezési intézkedések
Adattárolás leírása: –
Kezelt adatok
Egészségügyi dokumentáció releváns részei az 1997. évi CLIV. törvény 136. §
alapján
Személyes adat leírása: –
Különleges adat: Igen
Különleges adat kategóriája: Egészségügyi adat
Különleges adat kezelésének további feltétele: Egészségügyi vagy foglalkozásegészégügyi
célú adatkezelés [9. cikk (2) bek. h) pont]
Jogalap: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [6. cikk (1) bek. c) pont]
Adatok megőrzési / törlési ideje: Zárójelentés 50 év, minden más dokumentum esetében 30
év, képalkotó diagnosztikai felvétel 10 év
Van-e olyan eset, hogy nem az érintettől származik az adat: Nem
Az adat rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén felmerülő következmények: Az
intézményben keletkező adat. Az egyes vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz való hozzájárulást
a beteg megtagadhatja, ez azonban nem tartozik jelen projekt tárgykörébe.
Dokumentumok, melyek meghatározzák az érintett jogait: –
Tájékoztatás módja: Lásd betegfelvétel
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Adatkezelés jogalapjának indoklása: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 4, 9, 12. §-ai, 1997. évi
CLIV. törvény 136. §
Digitális álló és mozgókép
Személyes adat leírása: –
Különleges adat: Igen
Különleges adat kategóriája: Egészségügyi adat
Különleges adat kezelésének további feltétele: Egészségügyi vagy foglalkozásegészégügyi
célú adatkezelés [9. cikk (2) bek. h) pont]
Jogalap: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [6. cikk (1) bek. c) pont]
Adatok megőrzési / törlési ideje: 10 év
Van-e olyan eset, hogy nem az érintettől származik az adat: Nem
Az adat rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén felmerülő következmények: Az
intézményben keletkező adat. Az egyes vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz való hozzájárulást
a beteg megtagadhatja, ez azonban nem tartozik jelen projekt tárgykörébe.
Dokumentumok, melyek meghatározzák az érintett jogait: –
Tájékoztatás módja: Lásd betegfelvétel
Adatkezelés jogalapjának indoklása: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 4, 9, 12. §-ai, 1997. évi
CLIV. törvény 136. §
Adattovábbítások
Az Országos Várólista Nyilvántartás felé adattovábbítás (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: NEAK
Adattovábbítás célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése
Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: –
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ 35. melléklet a
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43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelethez szerinti esetekben, a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szerint.
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Rendszeres
Leírás: Adatszolgáltatás a NEAK aáltal vezetett országos várólista nyilvántartás részére, 35.
melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelethez szerinti esetekben, a 287/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szerint.
EESZT adatkommunikáció (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: ÁEEK Állami Egészségügyi Ellátó Központ www.aeek.hu
aeek@aeek.hu Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Tel.: (+361) 356-1522
Adattovábbítás
adatszolgáltatás

célja:

Az

EESZT

rendszer

működtetéséhez

szükséges

kötelező

Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: EESZT online rendszeren keresztül
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ Jogi kötelezettség 6.
cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges/ A 1997. évi XLVII. törvény (Eüak) 35/F.§, a vény nyilvántartás
vonatozásában a 14/A. § (1) bekezdése tartalmazza továbbítandó adatokat, 39/2016.
(XII.21.)EMMI rendelet 6. §, 12. §, 18. §, 19.§, 20/A. §
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Eseti
Leírás: A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján, minden megkezdett egészségügyi
ellátási eseményről bejegyzés történik on-line módon az EESZT központi
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eseménykatalógusába, majd az esemény befejezése szintén rögzítésre kerül. Továbbá a
jogszabályban előírt egészségügyi dokumentumok továbbításra kerülnek a HIS Rendszer
rendszerből. A betegek részére felírt receptek szintén felkerülnek az EESZT-be, amennyiben a
felírást végző orvos e-személyi igazolványával bejelentkezett. Ha ezt nem tette meg a recept
csak a Kórházi Rendszer rendszerben tárolódik. eProfil adatok beviteléhez szintén be kell
jelentkezni az EESZT-be. A kezelőorvos megtekintheti a más egészségügyi ellátó által
rögzített adatokat. A 1997. évi XLVII. törvény (Eüak) 35.§, a vényilvántartás vonatozásában a
14. § tartalmazza továbbítandó adatokat. A csatlakozott adatkezelő a központi
eseménykatalógus felé történő adatszolgáltatási kötelezettsége keretében az Eüak.-ban
meghatározott adatokat és a 39/2016. (XII.21.) EMMI rendelet 1. melléklet szerinti ellátási
eseményekre vonatkozó adatokat az esemény megtörténtét követően haladéktalanul, de
legkésőbb az 1. mellékletben meghatározott időtartamon belül szolgáltatja. A kezelőorvost az
egészségügyi profilban rögzíti a beteg Eüak. 35/J. §-ban meghatározott adatait és a 39/2016.
EMMI rendelet 3. mellékletben meghatározott adatokat, valamint az adat rögzítésének
alapjául szolgáló esemény, okot adó körülmény vagy dokumentum megjelölését. A
csatlakozott adatkezelő az EESZT-n keresztül továbbítja a 39/2016. EMMI rendelet 4. számú
melléklete szerinti egészségügyi dokumentációkat. A digitális képtovábbítás is az EESZT-n
keresztül történik.
Fertőző betegségek jelentése (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT
Adattovábbítás célja: Közegészségügyi, járványügyi és munka-egészségügyi célból történő
adatkezelés az 1997. évi XLVII. Tv. 15. § (1) bekezdése és az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
a fertőző betegségek jelentésének rendjéről rendelkezései alapján
Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: –
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ 1997. évi XLVII. Tv.
15. § (1) bekezdése; 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének
rendjéről 1. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(2) bekezdései
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: –
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Leírás: 1997. évi XLVII. tv. 15. § (1) bekezdése előírja az 1. számú melléklet A) pontjában
szereplő fertőző betegségek jelentését, így a SARS coronavírust is. A fertőző betegségek
jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet értelmében sürgősséggel
jelentendő, ha bármely fertőző betegség, illetve bármely, egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzés halmozottan vagy járványosan fordul elő. A járvány gyanúját, illetve a járványokra
vonatkozó adatokat az egészségügyi szolgáltató rögzíti on-line módon a Nemzeti
Nosocomiális Surveillance Rendszer (NNSR) nosocomiális (kórházi) járványok moduljába
(NNSR-JAR). Országos Epidemiológiai Központ alapító okirata alapján A fertőző betegségek
és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.
(VI. 3.) NM rendelet 41. § (2) bek. a) és d) pontja alapján a fekvőbeteg-gyógyintézet
infekciókontroll személyzete a) a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelenti és
nyilvántartja az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket és jelentést küld a Nemzeti
Nosocomiális Surveillance Rendszerbe (a továbbiakban: NNSR) d) a vonatkozó jogszabályi
előírásnak megfelelően az intézményben fellépő járványok adatainak az NNSR-be történő
rögzítésével jelentést küld az illetékes kormányhivatalnak.
Finanszírozási adattovábbítás a NEAK részére (1997. évi LXXXIII. törvény alapján
kötött szerződés) (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: NEAK
Adattovábbítás célja: az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező
egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának,
valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési
szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a
jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása,
valamint a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások
visszafizetése, megtérítése érdekében, gyógyszer alkalmazás szakmai feltételeinek ellenőrzése
céljából
Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: NEAK online rendszeren keresztül
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ 1997. évi XLVII.
törvény 4.§(2) g) pont alapján, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
szabályai szerint 4. § (2)bekezdés, 4. § (8) bekezdés, 13. § (3) bekezdés, 17. § (1) bekezdés,
21. § (13b), 23. § (8) bekezdés, 28/A. § (5) bekezdés, 30. § (1) bekezdés, 32. § (3) bekezdés,
35. § (3), 35. § (15) bekezdés, 35. § (16) bekezdés, 37. § (7) bekezdés, 43. § (2) bekezdés,
43/A. §, 44. § (3) bekezdés, 46. § (3), 46. § (4) bekezdés 1997. évi LXXXIII.tv. 79/A.§ (1)
bekezdés, Eüak. 22.§ (1) bekezdés, 43/1999. Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdés alapján
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Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Havonta
Leírás: A Kórház minden hónap 5. munkanapig feltölti a biztosítottak adatait a NEAK erre a
célra létrehozott internetes felületére. Az NEAK ellenőrzi a Kórház által feltöltött adatokat és
hibalistát készít a Kórház számára. A Kórház javítja a hibákat. Az egészségbiztosító az 1997.
évi LXXXIII. törvény alapján kötött szerződésekhez kapcsolódóan az Eüak. 4. §-a (2)
bekezdésének g) pontjában foglalt célok teljesítése érdekében kezeli az Eüak. 22. §-ának (5)
bekezdésében meghatározott adatokat, amelyeket az egészségügyi szolgáltató továbbít a
NEAK részére. NEAK által erre a célra rendszeresített elektronikus adatlapon. Amennyiben
ütközés merül fel a különböző intézményeknél finanszírozandó ellátási események között, azt
a NEAK jelzi. Ilyen esetben az intézmények egyeztetik az ütközést és megállapodnak az
ellátási események finanszírozásának módjáról.. Tételes elszámolás alá eső gyógyszerek
felhasználásáról jelentés, jogszabályban előírt adatok a NEAK által erre a célra rendszeresített
elektronikus adatlapon. A NEAK webes rendszerében rögzíteni kell a tételes
gyógyszerigénylés kapcsán a szükséges adatokat.
Teleradiológia, Telediagnosztika/Távdiagnosztika (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: A távdiagnosztikai, teleradiológiai vagy távkonzíliumi
szolgáltatást nyújtó intézmény, vagy vállalkozás részére való adattovábbítás
Adattovábbítás célja: Diagnosztikai tevékenység
Adattovábbítás módja: Elektronikusan
Megjegyzés az adattovábbítás módjához:
intézmény/vállalkozó

PACS

rendszerhez

hozzáfér mindkét

Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ Az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESzCsM rendelet 9. § (7) bekezdése
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
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Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Rendszeres
Leírás: A teleradiológia a telemedicina tevékenység egyik fajtája, amikor a képalkotó
diagnosztikai vizsgálatok felvételeit elektronikus úton továbbítja az egészségügyi intézmény
egyik helyszínről a másikra leletezés vagy konzultáció céljából. A telediagnosztika
(távdiagnosztika): ami a vizsgálat lezárását követő, a képalkotás helyétől távol végzett
képkiértékelés, mely lehet első- vagy másodleletezés. A telekonzultáció: a képalkotással egy
időben vagy röviddel azután történő képkiértékelés, melynek eredménye a vizsgálat menetét
befolyásolja, vagy egy korábbi, már kiértékelt vizsgálat új szempontok szerinti újraértékelése.
Olyan vizsgálatok esetén, ahol a két orvos által végzett kiértékelés előírt, az egyik vagy
mindkét orvos értékelését kiválthatja. Digitális kép leletezés, távdiagnosztikai szolgáltatás
igénybe vétele más egészségügyi intézménytől. A leleteket a PACS rendszerben rögzítik. Az
orvos a PACS rendszerben készíti el a diagnózist.
Tudományos kutatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: Kutatóorvos, Tudományos kutató
Adattovábbítás célja: Tudományos kutató tevékenység támogatása, a 1997. évi XLVII.
törvény 4.§ (2) d) pont felhatalmazása alapján a 21. § (1) szabályai szerint.
Adattovábbítás módja: Elektronikusan, Papíron
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: Anonimizált vagy álnevesített digitális vagy
papíralapú dokumentáció
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ 1997. évi XLVII.
törvény 4.§ (2) d) pont felhatalmazása alapján a 21. § (1)
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Eseti
Leírás: Tudományos kutatás céljából az intézményvezető vagy az adatvédelmi felelős
engedélyével a tárolt adatokba be lehet tekinteni, azonban tudományos közleményben nem
szerepelhetnek egészségügyi és személyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett
személyazonossága megállapítható legyen. Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem
készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat. A medikai sajtó publikáció,
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konferenciák, képzés, továbbképzés, előadás esetén kitakarják a digitális képalkotó
felvételekről a betegadatokat, az egészségügyi egyéb dokumentáción ugyanígy ki kell takarni
a személyazonosításra hivatott adatokat, tehát a betegazonosító részeket, mint név, születési
idő, TAJ -szám, egyéb betegazonosításra alkalmas azonosítók.
Automatizált döntéshozatal (profilalkotás)
Ön az automatizált döntéshozatal miatt az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérhet,
közölheti álláspontját; valamint kifogást nyújthat be az automatizált döntéshozatal
alkalmazásával meghozott döntéssel szemben.
Egyetlen automatizált döntéshozatal sem lett még készítve.

3. Az Önt személyes adatai kezelésével kapcsolatban
megillető jogok
3.1. A hozzáféréshez való jog
E jog alapján Ön tájékoztatást kérhet az általunk kezelt személyes adatairól, továbbá az
adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, így különösen, de nem kizárólagosan személyes
adatai kezelésének céljáról, az adatok tárolásának időtartamáról, azok más részére történő
továbbítása esetén az adatok címzettjeiről, automatizált döntéshozatal alkalmazása esetén
annak részleteiről.

3.2. A helyesbítéshez való jog
Ha személyes adatait önhibánkból vagy azon kívül pontatlan tartalommal kezeljük, e jog
alapján Ön kérheti az általunk kezelt adatai helyesbítését, ha az adatkezelés célja lehetővé
teszi, hiányos adatai kiegészítését.

3.3. A törléshez való jog
Ön kérheti, hogy személyes adatait töröljük, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:
•
•
•
•
•
•

személyes adatai kezelésére már nincs szükség az adatkezelés céljának eléréséhez
ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, e hozzájárulását visszavonja, feltéve,
hogy személyes adatai kezelésének nincs más jogalapja
Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen
személyes adatait nem jogszerűen kezeltük
jogszabály kötelez minket személyes adatai törlésére
személyes adatait információs társadalommal összefüggő szolgáltatáshoz kapcsolódóan,
az Ön nagykorúvá válását megelőzően gyűjtöttük.

Személyes adatai törlése iránti kérelmének az alábbi esetekben nem áll módunkban eleget
tenni:
•

az adatok kezelése
tájékozódásához

szükséges

mások
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•
•
•
•

az adatok kezelésére jogszabály kötelez Bennünket
az adatok kezelése valamely, népegészségügyi célból szükséges
az adatok kezelése levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai
célból szükséges
az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez szükséges.

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését kizárólag az adatok tárolására korlátozzuk, ha
az az alábbi esetek valamelyike áll fenn:
•
•
•
•

Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás
az adatok pontossága tisztázásának időtartamára vonatkozik
személyes adatait nem jogszerűen kezeltük, de azok törlése helyett Ön az adatkezelés
korlátozását kéri
a továbbiakban nincs szükségünk személyes adataira az általunk folytatott adatkezelés
céljából, de Ön kifejezetten kéri azok megtartását valamely jogi igény előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez
Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg a tiltakozási igényével kapcsolatos döntést meghozzuk

Ha kérelme alapján személyes adatai kezelését korlátozzuk, a korlátozás feloldásáról Önt
előzetesen tájékoztatjuk. A korlátozás időtartama alatt az Ön személyes adatait azok tárolásán
kívül egyéb módon nem kezeljük, kivéve, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:
•
•
•

Ön az adatok kezeléséhez hozzájárult
az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez szükséges
az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges

3.5. A tiltakozáshoz való jog
Ha személyes adatait a saját jogos érdekünk vagy valamely más személy jogos érdeke
alapján, továbbá, ha közfeladatunk ellátásának keretei között kezeljük, Ön bármikor
tiltakozhat az adatkezelés ellen.
Tiltakozása esetén személyes adatai kezelését megszüntetjük, kivéve, ha az alábbi esetek
valamelyike áll fenn:
•
•

az adatok kezelését kényszerítő erejű jogos okok indokolják
a levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból folytatott
adatkezelés valamely közérdek miatt szükséges

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése
érdekében automatizált módon kezeljük, Ön kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre
bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
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•
•
•

Önnek átadjuk, vagy
lehetővé tegyük, hogy azt más adatkezelő részére akadálymentesen továbbítsa, vagy
ha annak műszaki feltételei adottak, az Ön által megjelölt adatkezelő részére közvetlenül
továbbítsuk.

Kérelmének azonban nem áll módunkban eleget tenni, ha az alábbi esetek valamelyike áll
fenn:
•
•

az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges
a kérelem teljesítése mások jogait hátrányosan érintené.

3.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, annak visszavonására Ön
bármikor jogosult. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelést megszüntetjük,
személyes adatait töröljük, feltéve, hogy személyes adatai kezelésének nincs más jogalapja.
A hozzájárulás visszavonása Önre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulásának
visszavonása azonban nem érinti az azt megelőzően hozzájárulása alapján folytatott
adatkezelésünk jogszerűségét.

3.8. A panasz benyújtásához való jog
Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival az adatvédelmi
tisztviselőjéhez (lásd a jelen tájékoztató 1. oldal) fordulhat.
Ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése nem felel meg az arra alkalmazandó jogi
előírásoknak, az Európai Unió bármelyik tagállamának adatvédelmi felügyeleti hatóságához
panaszt nyújthat be.
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti
Információszabadság Hatóság, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Adatvédelmi

és

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu
Ön a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék
hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Ön lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az
alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).
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