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1. A szabályzat célja

Meghatározza az egészségügyi állapotra vonatkozó különleges személyes adatok, valamint az azokhoz 
kapcsolódó személyes adatok kezelésének feltételeit.

1.1. A szabályzat kiterjed

a) minden egészségügyi ellátást nyújtó, valamint annak szakmai felügyeletét, ellenőrzését végző 
szervezetre és természetes személyre, valamint minden olyan jogi személyre, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetre és természetes személyre, amely, vagy aki egészségügyi és 
személyazonosító adatot kezel,

b) minden, az egészségügyi ellátó-hálózattal, valamint az egyéb adatkezelő szervvel kapcsolatba került 
vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybevevő természetes személyre, függetlenül attól, hogy 
beteg-e vagy egészséges.

c) az üzemegészségügyi ellátás vonatkozásában érintettnek minősül az intézettel egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban vagy egyéb munkaviszonyban álló valamennyi munkavállaló.

1.2. A szabályzat alapfogalmai

a) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 
keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes 
adatokat keze

b) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 
keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 
az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

c) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
d) adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, 
jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi;

e) azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító 
vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
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f) betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével 
kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész;

g) biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó 
olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a 
természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

h) egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó 
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

i) egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és 
személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített 
adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;

j) egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi 
szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély 
alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

k) GDPR: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a 
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet)

l) genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden 
olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó 
egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta 
elemzéséből ered;

m) gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a 
megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés 
következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen 
vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett 
vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, 
gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is;

n) kezelést végző orvos: a beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati 
és terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végző orvos, illetve 
orvosok, akik a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartoznak;

o) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt 
gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs;

p) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy 
etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes 
személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
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q) orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és 
személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett 
gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;

r) sürgős szükség: az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében 
azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy 
maradandó egészségkárosodást szenvedne;

s) személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya 
leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a 
továbbiakban: TÁJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas 
lehet az érintett azonosítására;

t) személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
u) veszélyeztető állapot: az az állapot, amelyben az azonnali intézkedés hiánya a beteg vagy más 

személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül fenyegető helyzetet eredményezne, 
illetőleg a környezetére közvetlen veszélyt jelentene;

2. Az adatkezelés célja
2.1. Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységérek elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti 

tevékenységet is,
c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
d) a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések

megtétele,
e) a betegjogok érvényesítése.

2.2. Egészségügyi és személyazonosító adatot az előző bekezdésben meghatározottakon túl - törvényben 
meghatározott esetekben - többek között az alábbi célból lehet kezelni:

a) egészségügyi szakember-képzés,
b) orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, 

költségek tervezése,
c) statisztikai vizsgálat,
d) hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás,stb.

2.3. Meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője 
(a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) - megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes, egyértelműen 
kifejezett akaratot tartalmazó, és a szabályszerű nyilatkozat megtételét hitelt érdemlően bizonyító módon tett - 
hozzájárulásával egészségügyi adatot kezelni teljes körűen vagy egyes adatkezelési tevékenységre 
kiterjedően.
2.4. Az adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, 
amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges
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3. Az adatkezelés alap előírásai
3.1. Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésére - 
amennyiben e törvény másként nem rendelkezik - jogosult

a) a betegellátó,
b) az intézményvezető, valamint
c) az adatvédelmi tisztviselő,

3.2. A közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személy, az ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy 
kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személy, valamint az 
ilyen személyekkel kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatot kezelő az egészségügyi és 
személyazonosító adatot, illetve telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget^

a) az érintett kezelését végző orvos,
b) az egészségügyi államigazgatási szerv keretében dolgozó tisztiorvos,
c) a közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
d) a közegészségügyi-járványügyi célból adatkezelésre jogosult más személy vagy szerv, valamint
e) az Egészségügyi Világszervezet kihirdetett Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai (a 

továbbiakban: NER) végrehajtása körében a NER végrehajtásában közreműködő szerv feladatkörrel 
rendelkező alkalmazottja részére - kérésükre - a közegészségügyi-járványügyi cél által indokolt 
körben köteles haladéktalanul és ingyenesen átadni.

Az előző bekezdés alapján megszerzett és kezelt adatokat kizárólag nemzetközi horderejű közegészségügyi
járványügyi szükséghelyzet megelőzése és kezelése érdekében, a nemzeti NER tájékoztatási központ részére 
lehet továbbítani.
3.3. Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az adatok 
biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, 
károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen 
hozzá.

4. A gyógykezelés céljából történő adatkezelés
4.1. Az adatkezelő, továbbá az adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani.
4.2. Az adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha

aj az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője 
írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint

b) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.
4.3. Az érintettnek beteg, vagy közeli hozzátartozója - kérésére - a beteg dokumentációjába betekintést 
nyerhet, valamint a vizsgálati leletekről és a zárójelentésből, ambulánslapról másolatot kaphat. Az érintettnek 
az általános adatvédelmi rendelet 15. cikk (3) bekezdésében meghatározottak értelmében az 
egészségügyi dokumentáció első másolata térítésmentes, az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok 
minden további másolatért miniszteri rendeletben meghatározott költségelemek alapján díjat kell fizetni.
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4.4. Az 4.3 pont szerinti jog
a) az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt.
b) az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban 

felhatalmazott személyt
illeti meg.
4.5. A beteg életében, illetőleg halálát követően az érintett házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, 
valamint élettársa - írásbeli kérelme alapján - akkor is jogosult a 4.3. pont szerinti jog gyakorlására, ha

a) az egészségügyi adatra
aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, 

egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve
ab) az aa) pont szerinti személyek egészségügyi ellátása céljából

van szükség, és
b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem 

lehetséges.
Az 4.5. pont szerinti esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése lehetséges, amelyek 
az 4.5. a) pontja szerinti okkal közvetlenül összefüggésbe hozhatóak.
4.6. Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme 
alapján - jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését 
megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi 
dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni.
4.7. A beteg jogosult írásbeli nyilatkozatot tenni, amelyben megtiltja a gyógykezelésével kapcsolatos bármely 
információ kiadását. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles 
személy kérésére lehet eltekinteni. A nyilatkozat tartalmazhatja azt is, hogy a beteg egészségügyi 
dokumentációjának mely része közölhető (pl.: fekvőbeteg ellátás ténye, mely osztályon kezelik, adott 
betegséggel kapcsolatos adat, teljes egészségügyi dokumentáció, stb.). Az egészségügyi dolgozóknak a 
beteg felöl érdeklődő személy(ek) kapcsán meg kell győződnie arról, hogy a személy(ek) jogosult(ak) 
információt kapni a betegről. Az érdeklődő azonosítása négy természetes adat (név, születési hely, születési 
idő, lakcím) megadásával történhet, ezt követően az egészségügyi dolgozó köteles a betegdokumentációs 
rendszerben ellenőrizni, hogy valóban az érdeklődőt a beteg írásban nevesítette. Bármilyen tájékoztatás csak 
arról az információról adható, amely az adott fekvőbeteg-ellátással keletkezett (beleértve azt is, ha egy 
vizsgálatot más intézményben végeztek) és az egészségügyi intézmény rendelkezésre áll, továbbá harmadik 
személy részér történő átadását az érintett nem tiltotta meg, illetve amelynek továbbítását jogszabály nem 
korlátozza (pl.: minősített adat, védett ismeret). Amennyiben a nyilatkozatban a beteg nem jelöli meg a 
közölhető adatkört, azt a lehető legszükségesebbre kell korlátozni (pl.: fekvőbeteg ellátás ténye és a látogatási 
rend). Egészségügyi dolgozó továbbá csak a kompetenciájába tartozó információt oszthat meg az erre 
felhatalmazott érdeklődővel.
Amennyiben a betegnek jogosultsági kód (pl.: fekvőbeteg törzsszám) kerül kiadásra, a kód birtokosának az 
azonosítását követően történhet meg a tájékoztatás.
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4.8. A betegellátót - az érintett választott háziorvosa, valamint az igazságügyi szakértő kivételével - a 
titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki az orvosi vizsgálatban, a kórisme 
megállapításában, illetve a gyógykezelésben vagy műtétnél nem működött közre, kivéve, ha az adatok 
közlése a kórisme megállapítása vagy az érintett további gyógykezelése érdekében szükséges.
4.9. Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos, illetve a tisztiorvos dönti 
el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően - a kötelezően felveendő adatokon kívül - mely egészségügyi 
adat felvétele szükséges.
Az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy a kezelést végző orvos 
utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben vehet fel egészségügyi adatot.
4.10. Az adatkeze és és adatfeldolgozás esetén az egészségügyi ellátóhálózaton belül az egészségügyi és 
személyazonosító adatok továbbíthatók, illetve összekapcsolhatók. A szűrővizsgálatok ellátása érdekében 
egészségügy; adatok és a társadalombiztosítási azonosító jelek (a továbbiakban: TÁJ szám) az egészségügyi 
ellátóhálózat és az egészségbiztosítási szerv között is továbbíthatók és összekapcsolhatók, a feladat 
ellátásához szükséges mértékben. A különböző forrásból származó egészségügyi és személyazonosító 
adatokat csak addig az időpontig és olyan mértékig lehet összekapcsolni, ameddig az a megelőzés, a 
gyógykezelés, a népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi intézkedések megtétele érdekében 
feltétlenül szükséges.
4.11. Adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az érintett betegségével kapcsolatba hozható minden olyan 
egészségügyi adat továbbítható, amely a kezelőorvos vagy a háziorvos döntése alapján a gyógykezelés 
érdekében fontos, kivéve, ha ezt az érintett írásban vagy önrendelkezési nyilvántartásba vett nyilatkozatában 
megtiltja. Ennek lehetőségéről a továbbítás előtt az érintettet tájékoztatni kell.
4.12. A 4.11. szerinti adattovábbítás esetén sem lehet - a 4.15. bekezdésében és a 4.17. kivételével - az 
érintett hozzájárulása nélkül továbbítani a továbbítás idején fennálló betegséggel össze nem függő, korábbi 
betegségre vonatkozó egészségügyi adatokat.
4.13. Sürgős szükség esetén a kezelést végző orvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható 
minden egészségügyi és személyazonosító adat továbbítható.
4.14. A kezelést végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az 
érintettet közvetlenül tájékoztatja, és - amennyiben az érintett ezt kifejezetten nem tiltotta meg - azokat 
továbbítja az érintett választott háziorvosának. A háziorvos az érintettet - kérelmére - tájékoztatja a 
rendelkezésére álló egészségügyi adatokról.
4.15. Az érintett háziorvosa és a kezelését végző orvos a 2.1. cél érdekében - ha az érintett ezt írásban nem 
tiltotta meg - jogosult az érintett által a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi ellátás 
adatairól tudomást szerezni úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus lekérdezés 
formájában biztosítja számára. A háziorvos a hozzá bejelentkezett biztosított adatait ismerheti meg. Az 
érintettet a kezelést végző orvos írásban vagy szóban tájékoztatja a tiltakozás lehetőségéről. Az érintett a 
tiltakozását az egészségbiztosítási szerv részére személyesen, postai úton vagy elektronikus úton juttatja el.
4.16. Az egyedi adatbetekintésre, illetve adatkezelésre történő felhatalmazás nem jogosítja fel a kezelőorvost 
sem az adatok esetleges továbbadására, sem más célú felhasználására.
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Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása - az 
egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és az 4.17.-ban foglaltak 
kivételével - önkéntes.
Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel 
összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását - ellenkező 
nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni 
kell.
Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni kell.
4.17. Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és személyazonosító 
adatait átadni,

a) ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt valamely betegség 
kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben 
szenved,

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

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

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

megőrzése vagy védelme érdekében van szükség,
f) ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési 

vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte,
g) ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés 

céljából van szükség.
4.18. A gyógykezelés során a kezelést végző orvoson és az egyéb betegellátó személyeken kívül csak az 
lehet jelen, akinek jelenlétéhez az érintett hozzájárul. Az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet az érintett 
emberi jogainak és méltóságának tiszteletben tartásával

a) más személy, ha a gyógykezelés rendje több beteg egyidejű ellátását igényli,
b) a rendőrség hivatásos állományú tagja, amennyiben a gyógykezelésre fogvatartott személy esetében 

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

olyan személy esetében kerül sor, aki a büntetés-végrehajtási intézetben szabadságelvonással járó 
büntetését tölti, és a gyógykezelést végző betegellátó biztonsága, illetve szökés megakadályozása 
céljából erre szükség van,

d) a b)-c) pontok szerinti személyek, ha bűnüldözési érdekből a beteg személyi biztonsága ezt indokolttá 
teszi, és a beteg nyilatkozattételre képtelen állapotban van.

Az érintett hozzájárulása nélkül is jelen lehet - az egészségügyi szakember-képzés céljából jelen 
gyógykezelés során orvos, orvostanhallgató, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi főiskola hallgatója, 
illetve egészségügyi szakképző intézmény tanulóján- túl az,
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a) aki az érintettet az adott betegség miatt korábban gyógykezelte,
b) akinek erre az intézményvezető vagy az adatvédelmi tisztviselő szakmai-tudományos célból engedélyt 

adott,
kivéve, ha ez ellen az érintett kifejezetten tiltakozott.

4.19. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelése esetén a vényen fel kell tüntetni:
a) az érintett nevét, lakcímét, születési dátumát,
áj társadalombiztosítási támogatással történő rendelés esetén az a) pontban foglaltak mellett az érintett 

TAJ-számát, betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját (BNO kód), 
valamint

c) közgyógyellátott beteg esetén az a) és b) pontban foglaltak mellett a közgyógyellátási igazolvány 
számát,

d) az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján rendelt vény esetében 
az a)-c) pontban foglaltak mellett az érintett nemét, ezen kívül az érintett TÁJ számát, vagy ennek 
hiányában más, az érintett azonosításához használt, személyazonosításra alkalmas okmány számát.

4.20. Ha az EESZT útján kiállított vényt kiváltó személy nem az emberi felhasználásra kerülő 
gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerinti felírási igazolással igazolja a 
vényrendelést, a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz kiszolgálója jogosult a TÁJ számának és 
személyazonosságának ellenőrzésére.
4.21. A gyógyszerész - az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógyszerelés 
elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében - amennyiben az érintett 
ezt írásban vagy elektronikus kapcsolattartás keretében nem tiltotta meg - megismerheti a 
gyógyszerellátásban részesülő biztosított által, a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett, 
gyógyszereléssel kapcsolatos egy éven belüli adatokat - ide nem értve a mentális és viselkedészavarok 
kezelésére, valamint a szexuális úton terjedő betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerekre vonatkozó 
adatokat - úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus formában biztosítja számára.
4.22. A gyógyszerész - az adatok rögzítése nélkül - a gyógyszer nevét, mennyiségét és a kiváltás idejét 
ismerheti meg. Az érintettet a tiltakozás lehetőségéről tájékoztatni kell. Az érintett tiltakozását megteheti az 
egészségbiztosítási szervnél vagy a gyógyszerésznél. Ha az érintett tiltakozását a gyógyszerésznél tette, azt 
a gyógyszerész haladéktalanul köteles továbbítani az egészségbiztosítási szerv részére. Az érintett 
aláírásával igazolja a betekintés megtörténtét.
4.23. A gyógyszerkiváltás során a gyógyszerész akkor ismerheti meg a gyógyszerellátásban részesülő 
biztosított adatait, ha a gyógyszerellátásban részesülő biztosított személyesen jár el.
4.24. Az EESZT útján továbbított, vagy abban rögzített vények nyilvántartásából a gyógyszerészek a 4.21. 
bekezdés alapján jogszerűen megismerhető adatokat az EESZT útján is megismerhetik azzal az eltéréssel, 
hogy az EESZT útján a nem a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett gyógyszereléssel kapcsolatos 
adatok is megismerhetők. A gyógyszereléssel kapcsolatos adatok megismerésének és dokumentálásának 
szabályait EESZT útján történő megismerés esetén úgy kell alkalmazni, hogy az érintett tiltakozáshoz való 
joga ne sérüljön.
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4.25. Az egészségügyi szakember-képzés céljából az érintett (törvényes képviselője) hozzájárulásával lehet 
jelen a gyógykezelés során orvos, orvostanhallgató, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi főiskola 
hallgatója, illetve egészségügyi szakképző intézmény tanulója. Az egészségügyi ellátóhálózat egészségügyi 
szakember-képzésre kijelölt intézményeiben az érintett (törvényes képviselője) hozzájárulására nincs 
szükség. Erről az érintettet (törvényes képviselőjét) fekvőbeteg-intézmény esetén legkésőbb az intézménybe 
történő beutaláskor, beutaló hiányában a felvételt közvetlenül megelőzően, az egészségügyi ellátóhálózat 
egyéb intézményei esetén legkésőbb a gyógykezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.

5. Közegészségügyi, járványügyi és munka-egészségügyi célból történő adatkezelés
5.1. A beteg kezelőorvosa 24 órán belül továbbítja az egészségügyi államigazgatási szednek - a szabályzat 4. 
számú melléklete szerinti adattartalommal - az adatfelvétel során tudomására jutott egészségügyi és 
személyazonosító adatot, ha az 1. számú melléklet A) pontjában szereplő

a) fertőző betegséget észlel, vagy annak gyanúja merül föl,
b) a mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálati eredmény fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek, 

mérgezések fennállását, illetve kórokozóik jelenlétét valószínűsíti vagy igazolja.
5.2. Az 1. számú mellékletben nem szereplő fertőző, illetve az 1. számú melléklet B) pontjában felsorolt 
betegségek előfordulása esetén a betegellátó személyazonosító adatok nélkül csak az egészségügyi adatokat 
jelentheti az egészségügyi államigazgatási szervnek. Az egészségügyi államigazgatási szerv 
közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva - az anonim szűrővizsgálat keretében vizsgált HÍV 
fertőzött és AIDS beteg kivételével - kérheti az érintett személyazonosító adatait. Az adatszolgáltatást a jelen 
szabályzat 5. és 6. számú melléklete szerinti tartalommal a kezelőorvos, vagy a halál okát megállapító orvos 
teszi meg.
5.3. Ha bármely, mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium vezetője, ide értve a kémiai vizsgálatok mellett 
mikrobiológiai vizsgálatokat is végző betegellátókat is (a továbbiakban együtt: mikrobiológiai vizsgálatot végző 
laboratórium) olyan vizsgálati eredményt állapit meg, amely a vizsgált egyén szervezetében közvetlenül vagy 
közvetetten bizonyítja fertőzéseket, fertőző betegségeket, mérgezéseket okozó kórokozó jelenlétét, köteles 
azt 24 órán belül jelenteni az 1. számú melléklet A) pontja szerinti esetben a 7. melléklet szerinti 
adattartalommal . számú melléklet B) pontja szerinti esetben a 8. melléklet szerinti adattartalommal - az 
elektronikus járványügyi felügyeleti rendszer útján.
A mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium vezetője köteles személyazonosító adatokkal együtt jelenteni 
az 1. számú mellékletben foglaltakon kívül minden olyan, a 9. mellékletben felsorolt kórokozók azonosítása 
céljából végzett laboratóriumi vizsgálat eredményét is, amelynél a vizsgálat nem igazolta a fertőzést, 
r'ertözéses eredetű megbetegedést, mérgezést.
5.4. A betegellátó infekciókontroll tevékenység végzésével megbízott személy a telephelye szerint illetékes
népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei 
kormányhivatal) részére köteles jelenteni az érintett személy egészségügyi és személyazonosító adatait, ha 
klinikaiiag, illetve laboratóriumi vizsgálatok során észleli a 10. mellékletben felsorolt, egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzések előfordulását. A jelentést a beteg fekvőbeteg-gyógyintézetből történő távozását, vagy 
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az ott bekövetkezett halálát követő 14 munkanapon belül kell megtenni. Az egyes jelentések adattartalmát a
11. melléklet tartalmazza.
5.5. A 12. melléklet szerinti sürgősen jelentendő fertőző betegségek vagy kórokozók előfordulása esetén a 
betegellátó az észlelést követő 12 órán belül - a jelentés megtétele mellett - telefonon is bejelenti a jelentés 
szerinti adatokat a telephelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek, vagy munkaidőn túl 
készenlétének, illetve ügyeletének, az pedig haladéktalanul értesíti az országos tisztiföorvost.
5.6. Az egészségügyi szolgáltató haladéktalanul jelenti a telephelye szerint illetékes egészségügyi 
államigazgatási szervnek, ha egy jelentendő fertőző betegség, illetve bármely, egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzés halmozottan vagy járványosán fordul elő, valamint ha bármely egyéb fertőző betegség 
szokatlanul súlyos formában vagy meghatározott időszakban és meghatározott területen a megszokottnál 
lényegesen nagyobb gyakorisággal fordul elő. A járványokra vonatkozó adatokat az egészségügyi szolgáltató 
által infekciókontroll tevékenységgel megbízott személy, a járási hivatal, illetve a megyei kormányhivatal az 
elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbe rögzíti, és folyamatosan karbantartja.
5.7. A betegellátó meghatározott célból 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.
5.8. A tüdőgondozó intézetek a tuberkulózis, illetve a bőr- és nemibeteg ellátás intézményei az 1. számú 
mellékletben szereplő nemi betegségek előfordulása esetén - további személyek veszélyeztetésére tekintettel 
- meghatározott célból egymás között továbbíthatják az érintett kontaktusaira vonatkozó személyazonosító 
adatok közül a családi és utónevet, a leánykori nevet, valamint a lakó- és tartózkodási helyet.
5.9. Amennyiben az érintett annak megállapítása érdekében, hogy HÍV vírusával fertőződött-e - 
személyazonosságának előzetes felfedése nélkül - szűrővizsgálaton kíván részt venni, személyazonosító 
adatait a betegellátó részére nem köteles átadni.
5.10. Amennyiben az érintett az alábbi betegségek valamelyikében szenved vagy a betegség gyanúja merül 
fel, és fertőződése házi- vagy haszonállattal, illetve vadon élő állattal történt kontaktus révén jöhetett létre, az 
egészségügyi államigazgatási szerv haladéktalanul továbbítja 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)
b) brucellosis
c) lyssa (veszettség)
d) lyssa fertőzésre gyanús sérülés
e) madárinfluenza
f) malleus (takonykor)
g) nyugat-nílusi láz
h) trichinellosis
i) tuberkulózis
j) tularaemia.
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5.11. Az észlelő orvos köteles haladéktalanul továbbítani a munkavédelmi hatóságnak a munkavállaló 
egészségügyi és személyazonosító adatát, ha

a) a 3. számú melléklet szerinti foglalkozási eredetű megbetegedést észlel, vagy annak gyanúja 
merül fel,

b) az érintett foglalkozása gyakorlása közben, azzal összefüggésben
ba) az 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletben meghatározott vegyi anyag hatásának van kitéve, és 
szervezetében az anyag koncentrációja a megengedett mértéket meghaladja, valamint
bb) zaj esetében a 4000 Hz-en 30 dB bármely fülön bekövetkező halláscsökkenés fordul elő.

A bejelentés céljára rendszeresített nyomtatványt és kitöltési útmutatót a munkavédelmi hatóság a hivatalos 
honlapján iwww.ommf.qov.hu) közzéteszi

6. Népegészségügyi célból történő adatkezelés
6.1. A csípő- és térdizületi endoprotézis beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson 
átesett beteg további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése érdekében, miniszteri 
rendeletben kijelölt szerv által vezetett Nemzeti Csípő- és Térdizületi Endoprotézis Beültetés Regiszter 
(továbbiakban: Protézis Regiszter) működik.
6.2. A beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató a 6.3. bekezdésben foglaltak szerint továbbítja a 
miniszteri rendeletben meghatározott Protézis Regiszter részére az alábbi adatokat:

a) a beavatkozással érintett személy csa'ádi és utónevét, születési nevét, születési dátumát, anyja 
születési nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, egyéb elérhetőségét,

b) a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontját,
c) a beültetés, eltávolítás vagy csere okát,
d) a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban

da) az implantátum nevét, típusát, gyártási tételszámát - ha rendelkezésre áll - a sorozatszám 
megjelölésével,
db) a gyártó nevét,
de) a forgalmazó nevét, székhelyét, akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte,

e) a beültetést végző orvos nevét, pecsétszámát,
f) a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát,
g) az eszköz UDI azonosítóját,
h) a betegnek a protézis beültetésével, kivételével, cseréjével kapcsolatos, a beavatkozással összefüggő 

és egészségügyi állapotára vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározott egészségügyi adatait.
6.3. A Protézis Regiszter részére a 6.2. bekezdés szerinti adatokat

a) a nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató a beavatkozás elvégzését követően, az azzal 
érintett személynek az egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásától számított 8 napon belül,

b) a közfinanszírozott szolgáltató legkésőbb a beavatkozáshoz kapcsolódó, az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt finanszírozási jelentéstétellel egyidejűleg
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továbbítja.
A Protézis Regiszter a nyilvántartott adatokat az érintett személyre vonatkozó utolsó adattovábbítástól 
számított 50 évig kezelheti személyazonosításra alkalmas módon.

7. Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés
7.1. Tudományos kutatás céljából az intézményvezető vagy az adatvédelmi tisztviselő engedélyével a tárolt 
adatokba be lehe: tekinteni, azonban tudományos közleményben nem szerepelhetnek egészségügyi és 
szeméiyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett személyazonossága megállapítható legyen. 
Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó 
másolat.
7.2. A tárolt adatokba betekintett személyekről, a betekintés céljáról és időpontjáról nyilvántartást kell vezetni. 
A nyilvántartás kötelező megőrzési ideje 10 év.
7.3. A kutatási kérelem megtagadását az intézményvezető vagy az adatvédelmi tisztviselő köteles írásban 
megindokolni. A kérelem megtagadása esetén a kérelmező bírósághoz fordulhat. A per megindítására és az 
eljárás lefolytatására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. 
törvény a közérdekű adat megismerése iránti igény elutasítása esetén megindítható perre vonatkozó 
szabályai az irányadóak.

8. A társadalombiztosítási igazgatási szervek adatkezelése
8.1. A társadalombiztosítási igazgatási szervek és az Egészségbiztosítási Alap működtetéséért felelős 
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére abban az esetben továbbítható egészségügyi és 
személyazonosító adat, amennyiben:

a) arra 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-, 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 szükséges.

8.2. Az egészségügyi és személyazonosító adatokat a társadalombiztosítási igazgatási szervek és a 
minisztérium kizárólag az ellátás megállapításával, folyósításával, az ellenőrzés lefolytatásával, 
egészségbiztosítási orvosszakértői, illetve jogorvoslati tevékenységgel megbízott dolgozója, továbbá a 8.1. c) 
pontja szerinti feladat teljesítésével megbízott munkatársa kezelheti.
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8.3. A társadalom biztosítási igazgatási szervek által lefolytatott ellenőrzés során a társadalombiztosítás 
szerveinek csak egészségügyi felsőfokú szakképesítéssel rendelkező alkalmazottja ismerheti meg az érintett 
összekapcsolt egészségügyi és személyazonosító adatait.

9. Adattovábbítás az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli szerv megkeresésére vagy 
adatkérésére

9.1. A következő szervek adatkérésére vagy írásbeli megkeresésére a kezelést végző orvos, valamint az 
egészségbiztosítási szerv az érintett egészségügyi és a megkereső vagy adatszolgáltatást kérő szerv által 
törvény alapján kezelhető, az azonosításhoz szükséges személyazonosító adatait átadja a megkereső vagy 
adatszolgáltatást kérő szervnek. A megkeresésben vagy adatkérésben megfelelően fel kell tüntetni a 
megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító adatokat, ideértve azon adatokat is, amelyek az 
egészségügyi szolgáltató által felvett látlelet alapján állnak rendelkezésre.
9.2. A megkereső vagy adatszolgáltatást kérő szervek a következők lehetnek:

a) büntetőügyben a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, az 
igazságügyi szakértő, polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági ügyben a 
közigazgatási hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő,

b) szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek,
c) potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

(fővárosi kerületi) hivatala, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó 
szerve, valamint a katonai egészségügyi alkalmasságot megállapító bizottság,

d) nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi cxxv. 
törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében,

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

f) az egészségügyi dolgozóval szemben folyamatban lévő etikai eljárás során az eljárás lefolytatása 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai szerv,

g) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 
feladatokat ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szervek a törvényben meghatározott feladatok 
ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében,

h) halottvízsgálat során a halottvizsgálatot végző orvos,
i) a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai 

vizsgálatáról szóló törvényben, valamint a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények 
vizsgálatára1 és megelőzéséről és meghatározott szakmai vizsgálat során a közlekedésbiztonsági 
szerv.

9.3. A megkeresésben vagy adatkérésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni.
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9.4, A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 69. § (3) bekezdésében, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII, törvény 58, § (3) bekezdésében vagy a büntetőeljárásról 
szóló 2017, évi XC. törvény 262, § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti adatkérés esetén a 
kezelést végző orvos az ügyészség engedélye nélkül is köteles az általa kezelt egészségügyi és 
személyazonosító adatokra vonatkozó adatkérést teljesíteni.
9.5. Ha az egészségügyi adatokra a halottvizsgálat (hatósági eljárás) során soron kívül van szükség, a 
kezelőorvos a megkeresést vagy adatkérést soron kívül teljesíti.
9.6 A NER rendszabály alapján, az Egészségügyi Világszervezet NER kapcsolattartó központja 
megkeresésére a nemzeti NER tájékoztatási központ az általa közegészségügyi vagy járványügyi közérdekből 
kezelt egészségügyi és személyazonosító adatokat, valamint a telefonos elérhetőséget a megkereső szerv 
részére - a nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet megelőzése vagy kezelése 
érdekében a feltétlenül szükséges mértékig - átadja, ha a megkeresés kifejezetten ezen adatokra irányul.
9.7. A 9.6. bekezdés szerinti megkeresés hiányában, vagy ha a megkeresés egészségügyi és 
személyazonosító adatok és telefonos elérhetőség kiadására kifejezetten nem irányul, a nemzetközi horderejű 
közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet megelőzése vagy kezelése érdekében a feltétlenül szükséges 
mértékig szolgáltat egészségügyi és személyazonosító adatot és telefonos elérhetőséget az Egészségügyi 
Világszervezet NER kapcsolattartó központja részére.
9.8. Az érintett első ízben történő orvosi ellátásakor, ha az érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett és 
a sérülés feltehetően bűncselekmény következménye, a kezelőorvos a rendőrségnek haladéktalanul bejelenti 
az érintett személyazonosító adatait.
9.9. A kiskorú érintett első ízben történő egészségügyi ellátásakor - a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997, évi XXXI. törvény 17. §-ára is tekintettel - az ellátást végző egészségügyi 
szolgáltató ezzel megbízott orvosa köteles az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes 
gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha

a) feltételezhető, hogy a gyermek sérülése vagy betegsége bántalmazás, illetve elhanyagolás 
következménye,

b) a gyermek egészségügyi ellátása során bántalmazására, elhanyagolására utaló 
körülményekről szerez tudomást.

Ezen adattovábbításhoz az érintett és kiskorú (hozzátartozója), illetve az adattal kapcsolatosan egyébként 
rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
9.10 Egészségügyi és személyazonosító adatot közigazgatási hatósági eljárás, illetve az érintettnek 
intézményi elhelyezése, gondozása céljából akkor lehet továbbítani, ha arra az érintett jogai érvényesítéséhez 
vagy kötelezettségei teljesítéséhez van szükség.
9.11. 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.
9.12. A személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adat időbeli és területi korlát nélkül továbbítható.
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10. Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása, megőrzése
10.1. Az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot, 
valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az 
adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.
A kezelést végző orvos az általa vagy az egyéb betegellátó által felvett egészségügyi adatokról, valamint az 
azzal összefüggő saját tevékenységéről és intézkedéseiről feljegyzést készít. A feljegyzés a nyilvántartás 
részét képezi.
10.2. A betegellátó nyilvántartja azokat az érintetteket, akikről bebizonyosodott vagy valószínűsithetö, hogy az 
1. számú melléklet szerinti fertőző betegségben szenvednek Ezzel összefüggésben nyilván kell tartani a 
megelőző gyógyszeres kezelésre, a szűrővizsgálatra, a járványügyi megfigyelésre, a járványügyi ellenőrzésre, 
a járványügyi zárlatra kötelezett személyeket. A betegellátó saját informatikai rendszerében tartja nyilván a 
fertőző betegeket, úgy hogy az adatok archiválása, mentése 10.3 pont szerinti időtartamig biztosítva legyen.
A gyógyszerész nyilvántartást vezet az orvosi rendelvényre kábítószert igénybe vett érintettekről.

10.3. Az egészségügyi dokumentációt az intézet Iratkezelési Szabályzata szerint kell megőrizni - a képalkotó 
diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint a 10.8. bekezdés kivételével - az 
adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig. A kötelező nyilvántartási időt 
követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is 
nyilvántarthatok. Ha a további nyilvántartás nem indokolt - a 10.5. bekezdés kivételével - a nyilvántartást meg 
kell semmisíteni.

10.4. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről 
készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.
10.5. Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a kötelező nyilvántartási 
időt követően át kell adni az illetékes levéltár részére.
10.6. A dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén - az 10.7. bekezdés Kivételével -

a) a tudományos jelentőségű egészségügyi dokumentációt a levéltárnak,
b) az egyéb egészségügyi dokumentációt a Kormány által kijelölt szervnek 

kell átadni.
10.7. Amennyiben a dokumentációt kezelő jogutód nélkül szűnik meg, de az általa korábban ellátott 
feladatokat más szerv látja el,

a) a dokumentációt kezelő megszűnésének időpontját megelőző tíz évben keletkezett egészségügyi 
dokumentációt a feladatot ellátó szerv,

b) az a) pont alapján átadásra nem kerülő egészségügyi dokumentációt a Kormány által kijelölt szervnek, 
mint adatkezelő

részére kell átadni.
10.8. A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás kiszolgáltatója vagy nyújtója a papíralakú 
vényeket, illetve elektronikus vény kiváltásakor nyomtatott kiadási igazolást 5 évig őrzi meg, azzal, hogy ha a
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működési nyilvántartásban nem szereplő, de valamely államban gyógyszer rendelésére jogosult személy által 
rendelt vényköteles gyógyszer kiadásának alapjául szolgáló külföldi vény visszaadásra kerül, a vény másolatát 
kell megőrizni és az expediálás tényét a vény eredeti példányán fel kell tüntetni. Gyógyászati segédeszköz 
szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, amelynek kihordási ideje 5 évnél 
hosszabb, a papíralapú vény, valamint a kiadási igazolás megőrzési ideje a kihordási idővel azonos. A 
kötelező őrzési időt követően a papíralapú vényeket és a kiadási igazolásokat meg kell semmisíteni.
10.9. Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot - az adatfelvételt követően - úgy 
kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
A nyilvántartott adatokról, az egészségügyi dokumentációról az adatkezelő hiteles másolatot készít, ha ezt az 
adatbiztonság vagy a tárolt adatok fizikai védelme, illetve az e törvényben előírt adatközlési kötelezettség 
szükségessé teszi.
10.10. Az egészségügyi intézményen belül az egészségügyi és szemé'yazonositó adatok védelméért, a 
nyilvántartás megőrzéséért az adatot kezelő intézmény vezetője felelős.
Az intézményvezető tevékenysége során:

a) gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról,
b) ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgozók adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással összefüggő 

tevékenységét,
c) kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új technológiák és 

eszközök alkalmazását,
d) biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó személyek adatkezelési oktatását,
e) tudományos kutatás esetén engedélyezi az egészségügyi dokumentációba való betekintést,
f) kijelöli az adatvédelemi tisztviselőt,
g) ellenőrzi az adatvédelemi tisztviselő tevékenységét,
h) gondoskodik az intézmény adatvédelmi szabályzatának elkészítéséről,
i) dönt a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további tárolásáról vagy 

megsemmisítéséről.
A 10.10. bekezdés azl-e) pontjai szerinti tevékenységet az adatvédelmi tisztviselő is elláthatja.
10.11. A gyógykezelés érdekében felvett egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó, 
közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató által vezetett elektronikus nyilvántartással kapcsolatban szerződés 
alapján adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó szervezet az adatfeldolgozási szerződés megszűnésekor az 
adatkezelő egészségügyi szolgáltatótól átvett adatállományt köteles díjmentesen, elektronikusan 
visszaszolgáltatni az adatkezelő rendelkezései szerint.

11. Elektronikus egészségügyi szolgálati tér (EESZT)
11.1. A Kormány által kijelölt szerv működtetőként ellátja az EESZT, mint az egészségügyi ellátóhálózat 
informatikai rendszereinek együttműködését biztosító, meghatározott központi elektronikus szolgáltatásokat 
megvalósító egészségügyi ágazati informatikai rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.
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11.2. Az EESZT működtetője ellenőrzi az előző bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését, valamint azt, hogy 
az EESZT-hez csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató az EESZT útján való adatszolgáltatási 
kötelezettségének eleget tesz-e.
11.3. Az intézmény (mint adatkezelő) köteles az EESZT útján a működtető részére meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelő módon - az egészségügyi dokumentáció megismerésére jogosultaknak 
az érintett dokumentumokhoz az EESZT útján való hozzáférés érdekében - megküldeni az egészségügyi 
ellátás során keletkezett alábbi dokumentumokat:

a) a fekvőbeteg-szakellátásban kiállított zárójelentés,
b) a járóbeteg-szakellátásban kiállított ambuláns lap,
c) szövettani és patológiai leletek,
d) laborleletek,
e) képalkotó diagnosztikai ellátások leletei,
f) műtéti leírások.

12. Záró rendelkezések
12.1. Margit Kórház Egészségügyi adatvédelmi szabályzata az Adatvédelmi szabályzattal és a témához 
kapcsolódó szabályozásokkal (Informatikai biztonsági szabályzat) együttesen alkalmazandó.
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1. számú melléklet 
Fertőzőbetegségek listája az érintett részéről történő kötelező adatszolgáltatás, 

valamint az egészségügyi államigazgatási szerv részére történő kötelező adattovábbítás 
esetén

Fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek, mérgezések és kórokozóik
Betegség megnevezése Jelentendő kórokozó

A) Személyazonosító adatokkal együtt jelentendő 
betegségek
Acut flaccid paralysis (heveny petyhüdt bénulás)
Amoebiasis Entamoeba histoiytica
Anthrax (lépfene) Bacillus anthracis
Botulizmus a Clostridium botulinum A, B, és F típusú neurctoxint 

termelő biovariánsai
Brucellosis Brucella spp.
Campylobacteriosis Campylobacter spp
Creutzfeldt-Jacob-betegség (CJB)
Variáns Creutzfeldt-Jacob-betegség (vCJB) prion
Chikungunya-láz Chikungunya-virus
Cholera (kolera) Vibrio cholerae
Cryptosporidiosis Cryptosporidium spp.
Diphtheria (torokgyík) Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium

ulcerans, Corynebacterium pseudotuberculosis
Echinococcosis Echinococcus spp.
Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés I

Egészségügyi ellátással összefüggő Clostridium 
difficile által okozott fertőzés

C. difficile toxin pozitív törzsek

Egészségügyi ellátással összefüggő multirezisztens 
kórokozó által okozott fertőzés

Vérből, liquorból és más szövetekből kitenyésztett 
multirezisztens kórokozók:
Staphylococcus aureus MRSA;
Enterococcus spp. VRE;
Enterobacter spp. MENB;
Escherichia coli MECO;
Klebsiella spp. MKLE;
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Acinetobacter baumanii MACI; 
Pseudomonas aeruginosa MPAE; 
Stenotrophomonas maltophilia MSTM; 
Staphylococcus aureus VISA: 
Klebsiella pneumoniae CRKL;
Egyéb Enterobacteriacea CRE

Egészségügyi ellátással összefüggő 
véráramfertőzés

Bármely baktérium, gomba, vírus 
(leggyakoribb kórokozók: CNS, S. aureus, 
Enterococcus spp, E. coli, P. aeruginosa, 
Enterobacter spp, K. pneumoniae, Candida spp, 
Acinetobacter spp)

Encephalitis infectiosa (fertőző agyvelőgyulladás)

Enterohaemorrhagiás/verotoxin-(shigatoxin-) termelő
Escherichia coli okozott megbetegedés
Egyéb patogén Escherichia coli által okozott 
megbetegedés

agyvelőgyulladást okozó bármely vírus (leggyakoribb 
kórokozók: enterovírusok. herpesvirusok, LCM vírus, 
CMV, kullancsencephalitis vírusa, nyugat-nílusi vírus, 
stb.
verotoxin- (shigatoxin-) termelő Escherichia coli

Escherichia coli (patogenitási markerekkel 
rendelkező, toxintermelő)

Ételfertőzés az ételfertőzés kórokozójaként azonosított bármely 
baktérium vagy vírus

Ételmérgezés az ételmérgezés kórokozójaként azonosított bármely 
baktérium, toxin

Febris flava (sárgaláz) Sárgalázvírus
Giardiasis Giardia lamblia
Haemophilus influenzáé által okozott invazív 
betegség

normálisan steril helyről kimutatott Haemophilus 
influenzáé

Hantavirus okozta veseszindróma Hantavírusok
Hepatitis infectiosa (heveny fertőző májgyulladás)
Hepatitis A vírus által okozott heveny májgyulladás Hepatitis A vírus
Hepatitis B vírus által okozott heveny májgyulladás Hepatitis B vírus
Hepatitis B vírus által okozott krónikus fertőzés 
(újonnan diagnosztizált)

Hepatitis B vírus

Hepatitis C vírus által okozott heveny májgyulladás Hepatitis C vírus
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miorans és

Hepatitis C vírus által okozott krónikus fertőzés 
(újonnan diagnosztizált)

Hepatitis C vírus

Hepatitis E vírus által okozott heveny májgyulladás Hepatitis E vírus
Influenza Influenzavírus
Keratoconjunctivitis epidemica (fertőző kötöhártya- 
és szaruhártya-gyulladás)

conjunctiva váladékból kimutatott Adenovírusok

Kullancsencephalitis Kullancsencephalitis vírus
Légionárius betegség Legionella spp.
Leptospirosis Leptospira spp.
Listeriosis Listeria monocytogenes
Lyme-kór Borrelia burgdorferi sensu lato csoportba tartozó

Malaria Plasmodium spp.
Malleus (takonykor) Burkholderia (Pseudomonas) mailei
Meningitis purulenta (gennyes agyhártyagyulladás) gennyes meningitist okozó bármely baktérium 
Meningitis serosa (savós agyhártyagyulladás)

heveny neuroborreliosis
Lyssa (veszettség) Rabiesvirus
Lyssa fertőzésre gyanús sérülés 1 i

Madárinfluenza Humán megbetegedést okozó madárinfluenzavírus

: asepticus meningitist okozó vírusok (különféle 
enterovírusok (Coxsackie A és B vírus egyes 
szerotípusai, echovírus, enterovírus 71), 
herpesvírusok, adenovírusok, LCM vírus, CMV stb. 
normálisan steril helyről kimutatott Neisseria 
meningitidis
Kanyaróvírus

Meningococcus által okozott invazív betegség 
(meningitis epidemica, meningococcoemia) 
Morbilli (kanyaró)

22/45

Nyugat-nílusi láz Nyugat-nílusi vírus
Ornithosis (papagájkor) Chlamydia Psittaci ........................i

Paratyphus Salmonella Paratyphi A,B,C
Parotitis epidemica (mumpsz) Mumps vírus
Pertussis (szamárköhögés) Bordetella pertussis
Pestis Yersinia pestis
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Poliomyelitis anterior acuta (járványos 
gyermekbénulás)

Poliovírus 1, 2, 3 típusa

Q-láz Coxiella bumetii
Rotavírus okozta gastroenteritis Rotavírus
Rubeola (rózsahimlő) Rubeolavirus
Congenitalis rubeola syndroma Rubeolavírus
Salmonellosis Salmonella spp.
Scarlatina (vörheny) Streptococcus pyogenes erythrogen toxint termelő 

törzsei
Shigellosis Shigella spp.
Súlyos akut légúti tünetegyüttes (SARS) SARS-coronavírus
Streptoccccus pneumoniae által okozott invazív 
betegség

normálisan steril helyről kimutatott Streptococcus 
pneumoniae

Strongyloidosis Strongyloides stercoralis
Taeniasis Taeniaspp.
Tetanus (merevgörcs) Clostridium tetani
Toxoplasmosis Toxoplasma gondii
Congenitalis toxoplasmosis Toxoplasma gondii
Tuberculosis Mycobacterium tuberculosis complex
Trichinellosis Trichinella spp.
Tularemia Francisella tularensis
Typhus abdominalis Salmonella Typhi
Typhus exanthematicus Rickettsia prowazeki
Varicella (bárányhimlő) (nem jelentendő a kórokozó)
Variola (himlő) Himlővírus
Vírusos haemorrhagiás lázak Dengue-vírus, Ebola-vírus, Hantavírus. Lassa-vírus, 

Marburg-vírus, Rift-völgyi láz vírusa,
Krími-kongói haemorrhagiás láz vírusa

Yersiniosis Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis
Korábban Magyarországon nem észlelt különösen 
veszélyes fertőző betegség
új influenzavírus által okozott emberi Influenzavírus A, B, C
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megbetegedések
B) Személyazonosító nélkül jelentendő betegségek 
AIDS-megbetegedés
HIV-fertőzés
Acut urogenitalis chlamydiasis
Gonorrhoea (kankó)
Lymphogranuloma venereum
Syphilis (vérbaj)
Connatalis syphilis

Chlamydia trachomatis D-K szerotípusa
Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis L1, L2 és L3 szerotipusai
Treponema pallidum
Treponema pallidum
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2. számú melléklet
Szűrő- és alkalmassági vizsgálatok az érintett részéről történő 

kötelező adatszolgáltatás esetén

1. Munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági orvosi vizsgálatok (előzetes, időszakos, soron kívüli, 
záró).

2. Szűrővizsgálatok - beleértve a biológiai monitorozási vizsgálatokat is - a foglalkozással összefüggő 
megbetegedések felderítésére.

3. A katonai egészségi alkalmasság, valamint az egyéb szolgálati viszony létesítéséhez szükséges 
egészségi alkalmasság megállapításához kapcsolódó szakorvosi vizsgálatok.

4. A közúti járművezetés engedélyezéséhez szükséges orvosi v zsgálatok.
5. A kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzéséhez és tartásához szükséges 

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

látás-, hallás-, értelmi fejlődési, beszédfejlödési képességek, illetve más rendellenességek vizsgálata.
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3. számú melléklet

Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke

EU-kód
1

Kód
A) KÉM IÁI KÓROKI TÉNYEZŐK

100 A1 Akrilnitril által okozott betegségek
101 A2 Arzén és vegyületei által okozott betegségek
102 A3 Berillium és vegyületei által okozott betegségek

103.01 A4 Szén-monoxid által okozott betegségek
103.02 A5 Foszgén által okozott betegségek
104.01 A6 Hidrogén-cianid által okozott betegségek
104.02 A7 Cianidok és vegyületei által okozott betegségek
104.03 A8 ■ Izocianátok által okozott betegségek

105 A9 Kadmium és vegyületei által okozott betegségek
106 A10 Króm és vegyületei által okozott betegségek
107 A11 Higany és vegyületei által okozott betegségek
108 A12 Mangán és vegyületei által okozott betegségek

109.01 j A13 Salétromsav által okozott betegségek
109.02 A14 Nitrogén-oxidok által okozott betegségek
109.03 A15 Ammónia által okozott betegségek

110 A16 i Nikkel és vegyületei által okozott betegségek
111 A17 Foszfor és vegyületei által okozott betegségek
112 A18 Ólom és vegyületei által okozott betegségek

113.01 A19 Kén-oxidok által okozott betegségek
113.02 A20 Kénsav által okozott betegségek
113.03 A21 Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek

114 A22 Vanádium és vegyületei által okozott betegségek
115.01 A23 Klór által okozott betegségek
115.02 A24 Bróm által okozott betegségek
115.04 A25 Jód által okozott betegségek
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betegségek

115.05 A26 Fluor és vegyületei által okozott betegségek
116 A27 Benzinekből (kőolaj-eredetű, alacsony forráspontú szénhidrogén elegyekből) 

származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által okozott betegségek
A28 Vinilklorid által okozott betegségek
A29 Triklór-etilén által okozott betegségek

117 A30 Tetraklór-etilén által okozott betegségek
A31 Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott 

betegségek
118 A32 Butik, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek
119 A33 Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1,4-butándiol, valamint glikolok és glicerin nitro 

származékai által okozott betegségek
120 A34 Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, gvajakol, az 

etilénglikol metil-étere és etil-étere által okozott betegségek
121 A35 Aceton klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton, metil-n-butíl- 

keton etil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-oxid, 2-metilciklohexanon 
. által okozott betegségek

A36 Egyéb alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott 
betegségek

122 A37 Szerves foszforsavészterek, karbamát inszekticidek által okozott betegségek
123 A38 Szerves savak által okozott betegségek
124 A39 Formaldehid által okozott betegségek
125 A40 Nitroglicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott betegségek

A41 Benzol által okozott betegségek
126.01 A42 Toluol által okozott betegségek

A43 Xilol által okozott betegségek
A44 Egyéb benzol homológ által okozott betegségek

126.02 A45 Naftalin vagy a naftalin megfelelői (a naftalin megfelelőit a CnH2n-12 
összegképlet jellemzi) által okozott betegségek

126.03 A46 Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek
127 A47 Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott betegségek

128.01 } A48 Fenolok és megfelelőik vagy halogénezett származékaik által okozott
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128.02 A49 Naftol és megfelelői vagy halogénezett származékai által okozott betegségek
128.03 A50 Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek
128.04 A51 Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott betegségek
128.05 A52 Benzokinonok által okozott betegségek
129.01 A53 Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, fenolos, 

nitrifikált, nitrált vagy szulfonáit származékai által okozott betegségek
129.02 A54 Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek
130.01 A55 Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek

: 130.02 A56 Fenolok és megfelelőik nitrált származékai által okozott betegségek
131 A57 Antimon és vegyületei által okozott betegségek
132 A58 Salétromsavészterek által okozott betegségek

A59 Nitroglicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek
133 A60 Kén-hidrogén által okozott betegségek
135 A61 Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más címszó alá 

nem tartoznak
136

1
A62 Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más címszó a á 

nem tartoznak
A63 Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek
A64 Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a 

munkavállaló testfelületére, szervezetébejutó vegyi anyag (beleértve az 
egyéb növényvédő szereket) által okozott betegségek

201.01 A65 Korom által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.02 A66 Bitumen által okozott bőrbetegségek és bőrrák 

Kátrány által okozott bőrbetegségek és bőrrák201.03 A67
201.04 A68 Szurok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.05 A69 Antracén és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.06 A70 Ásványi és egyéb olajok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.07 A71 Nyers paraffin által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.08 A72 Karbazol és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.09 A73 Szén desztilláció melléktermékei által okozott bőrbetegségek és bőrrák

202 A74 Vegyi anyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz
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A75
A76

Vegyi anyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz
Vegyi anyagok által okozott egyéb bőrbetegségek (pl. olajakne) és 
nyálkahártya betegségek

A77 Egyéb bőrbetegségek és bőrrákok
301.11 A78 Szilikózis
301.12 A79 Tüdő tuberkulózissal kombinált szilikózis
301.21 A80 Azbesztózis
301.22 A81 Azbesztpor belégzését követő mesothe ioma
301.31 A82 Egyéb pneumokoniózisok

302 A83 Azbeszt szövődménye hörgőrák formájában
303 A84 Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörgő-tüdö-betegségek

304.04 A85 Kobalt, ón, bárium és grafit porának belégzése által okozott légzőrendszeri 
betegségek

A86 Kemény fém által okozott tüdőfibrózisok
304.05 A87 Sziderózis
304.G6 A88 Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával 

kapcsolatos allergiás asztma
304.07 A89 Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával 

kapcsolatos allergiás rinitisz
305.01 A90 Fapor által okozott felsőlégúti daganatos betegségek

306 A91 A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa
307 A92 Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktiv hörghurutja és 

emfizémája
308 A93 Azbesztpor belégzése által okozott tüdőrák
309 A94 Alumínium és vegyületei által okozott betegségek

| 310 A95 Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek
B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK

502.01 B1 Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek 
(kivéve elektroophthalmía)

502.02 , B2 Elektroophthalmia
503 B3 Zaj által okozott halláskárosodások
504 B4 Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek
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505.01 B5 Helyileg ható vibráció által okozott betegség
505.02 B6 Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki gerinc 

porckorong betegségeit)
B7 Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényező által okozott 

betegségek
508 B8 Ionizáló sugárzás által okozott betegségek

C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
401 Cl Egyéb zoonózisok
4G2 C2 Tetanusz
403 C3 Brucellózis

04 j Ornitózis
C5 Kullancs-enkefalitisz
06 Anthrax
C7 Leptospirózis
C8 iQ-láz
C9

■
f Tularémia

C10 Borelliózis (Lyme-kór)
C11 Trichofitiázis

404 C12 Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek
405 C13 Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis
406 C14 Amőbiázis
407 C15 Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a 

foglalkozással kapcsolatban keletkezett
C16 Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek
C17 Gennykeltők által okozott bőrbetegségek
C18 Gombák által okozott bőrbetegségek

304.01 C19 Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz
304.02 C20 Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok belégzése által 

okozott tüdőbetegségek
C21 Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb 

betegségek
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304.06 ..i . C22 Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával 
kapcsolatos allergiás asztma

304.07 C23 Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával 
kapcsolatos allergiás rinitisz
D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL. PSZICHOSZOCIÁLIS ERGONÓMIAI 
KÓROKI TÉNYEZŐK

506.10 D1 A periartikuláris tömlők nyomás miatti betegsége
506.11 D2 Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis
506.12 D3 Olecranon bursitis
506.13 D4 Váll bursitis
506.21

1 r1
...i..... D5 Az ínhüvely-túlerőltetés által okozott betegségek

506.22 D6 A peritendineum-túleröltetés által okozott betegség
506.23 D7 Az izom és in tapadási helyek túleröltetés által okozott betegségek
506.30 D8 Térdizületi meniszkusz sérülése
506.40 D9 Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás
506.45 i

,.J_. ... D10 Carpal tűnnél (kéztő alagút) szindróma
507 D11 Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése)

D12 Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D13 A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D14 Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele által 

okozott betegségei
j D15 Pszichoszociális kóroki tényezők

D16 Ergonómiai kóroki tényezők által okozott betegségek
D17 A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb betegségek
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4. számú melléklet
Fertőző beteg jelentés adattartalma

1. A beteg TAJ-a:
2. A beteg neve:
3. A beteg születési helye (ország), dátuma:
4. A megbetegedés helye, vagy a beteg lakóhelye, tartózkodási helye:
5. A betegség neve:
6. A beteg munkaköre:
a munkahely, közösség neve, címe:
7. A megbetegedés kezdete:
8. Az ápolás helye:
9. Ha a beteget kórházba szállították, a felvétel dátuma:......év...............hó.........nap
10. A kórház megnevezése, címe:
11. A kórházi elbocsátás dátuma:
12. A betegség kimenetele: gyógyulás szövődményt követően

gyógyulás tartós szervi elváltozással 
meghalt

13. A szövődmény, tartós szervi elváltozás vagy elhalálozás dátuma:
a szövődmény, tartós szervi elváltozás diagnózisa:................................. ; BNO:
a halál oka: a megnevezett fertőző betegség vagy más, éspedig:............... ; BNO:
Az orvos megjegyzései:.......................................................................................................................
14.35 a bejelentő neve, alapnyilvántartási száma:..............................................................................
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5. számú melléklet

A HIV-fertözésre és az AIDS megbetegedésre vonatkozó, 
személyazonosító adatok nélkül, surveillance céljából gyűjtendő adatok 

köre

1. A bejelentő neve, elérhetősége
2. Az egészségügyi szolgáltató típusa
3. A HIV-vizsgálatra vonatkozó adatok
4. A fertőzött (beteg) neme
5. A fertőzött (beteg) kora
6. Születési helye (ország)
7. Állampolgársága
8. A diagnózis dátuma
9. A diagnosztizálás időpontjában a fertőzött (beteg) klinikai stádiuma
10. A gondozásba vétel dátuma
11. A fertőződés valószínűsíthető helye (ország)
12. A fertőződés valószínűsíthető módja
13. A fertőzött (beteg) HBV pozitivitása
14. A fertőzött (beteg) HCV pozitivitása
15. A fertőzött (beteg) TBC megbetegedése
16. Az AIDS betegség diagnózisának dátuma
17. Az AIDS beteg kora
18. Az antiretrovirális kezelés kezdete
19. AIDS indikátor-betegségek
20. A halálozás dátuma
21. Az elhalálozott kora
22. A halál oka
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6. számú melléklet

A szexuális úton terjedő fertőzésekre (syphiiis, connataiis syphilis, 
gonorrhoea, acut urogenitalis chlamydiasis, lymphogranuloma 

venereum) vonatkozó, személyazonosító adatok nélkül, surveillance 
célból gyűjtendő adatok köre

1. A bejelentő neve, elérhetősége
2. Az egészség ügyi szolgáltató típusa
3. A fertőzött (beteg) neme
4. A fertőzött (beteg) kora
5. Születési helye (ország)
6. Állampolgársága
7. A fertőződés valószínűsíthető helye (ország)
8. A beteg (fertőzött) HÍV státusza
9. A fertőződés valószínűsíthető módja
10. A megbetegedés stádiuma, lokalizációja
11. Antibiotikum-rezisztencia (gonorrhoea)
12. A szülés dátuma (connataiis syphilis)
13. A beteg (fertőzött) klinikai tünetei (connataiis syphilis)
14. Halvaszületés (connataiis syphilis)
15. Születés után az elhalálozás dátuma (connataiis syphilis)
16. Az anyára vonatkozó adatok (connataiis syphilis)
17. Az anya syphilis diagnózisára vonatkozó adatok (connataiis syphilis)
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7. számú melléklet
A laboratóriumok által jelentendő adatok köre

1. A vizsgálatot végző laboratórium neve, azonosítója
2. A vizsgálat egyedi azonosítója
3. A vizsgálat kezdete
4. A vizsgálat besorolása (tenyésztés/szerológia)
5. A vizsgálat térítési kategóriájának azonosítója
6. A beküldő neve, azonosítója
7. A mintát másik laboratóriumba továbbító laboratórium neve, azonosítója
8. A mintát továbbító laboratórium által kiadott minta sorszáma
9. A vizsgálatot kérő neve, egyedi azonosítója
10. A validáló személy neve, egyedi azonosítója
11. A validálás dátuma
12. A kért vizsgálat leírása, módszere
13. A beteg neve, neme
14. A beteg TAJ-a
15. A beteg születési dátuma
16. A beteg egyedi technikai azonosítója (anonim kódja)
17. A beteg lakóhelye, tartózkodási helye (ország, irányítószám, település, utca, házszám)
18. Feltételezett diagnózis (BNO-kód. megnevezés)
19. Minta sorszáma a vizsgálatot végző laboratóriumban
20. A mintavétel időpontja
21. A minta megnevezése, típusa,
22. A kórokozó neve, azonosítója
23. A leletkiadás időpontja
24. A szerológiai vizsgálat szöveges eredménye
25. A szerológiai vizsgálat minősítésének leírása
26. A szerológiai vizsgálat eredményének szöveges értékelése
27. A vizsgálat eredménye releváns-e járványügyi szempontból?
28. A mikroszkópos vizsgálat szöveges eredménye
29. A tonyésztéses vizsgálat negatív eredményének szöveges értékelése
30. Járványügyi, tipizáló és egyéb azonosító vizsgálat módszere és eredménye
31. Antibiotikum-rezisztenciára vonatkozó adatok (az antibiotikum neve, a vizsgálat eredménye)
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8. számú melléklet
A mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium által 

személyazonosításra alkalmatlan módon jelentendő adatok köre
1. A vizsgálatot végző laboratórium neve, azonosítója
2. A vizsgálat egyedi azonosítója
3. A vizsgálat kezdete
4. A vizsgálat besorolása (tenyésztés/szerológia)
5. A vizsgálat térítési kategóriájának azonosítója
6. A beküldő neve, azonosítója
7. A mintát másik laboratóriumba továbbító laboratórium neve, azonosítója
8. A mintát továbbító laboratórium által kiadott minta sorszáma
9. A vizsgálatot kérő neve, egyedi azonosítója
10. A validáló személy neve, egyedi azonosítója
11. A validálás dátuma
12. A kért vizsgálat leírása, módszere
13. A beteg neme
14. A beteg születési helye (ország)
15. A beteg születési éve
16. A beteg egyedi technikai azonosítója (anonim kódja)
17. A beteg lakóhelye, tartózkodási helye (ország, irányítószám)
18. Feltételezett diagnózis (BNO-kód, megnevezés)
19. Minta sorszáma a vizsgálatot végző laboratóriumban
20. A mintavétel időpontja
21. A minta megnevezése, típusa
22. A kórokozó neve, azonosítója
23. A leletkiadás időpontja
24. A szerológiai vizsgálat szöveges eredménye
25. A szerológiai vizsgálat minősítésének leírása
26. A szerológiai vizsgálat eredményének szöveges értékelése
27. A vizsgálat eredménye releváns-e járványügyi szempontból?
28. A mikroszkópos vizsgálat szöveges eredménye
29. A tenyésztéses vizsgálat negatív eredményének szöveges értékelése
30. Járványügyi, tipizáló és egyéb azonosító vizsgálat módszere és eredménye
31. Antibiotikum-rezisztenciára vonatkozó adatok (az antibiotikum neve, a vizsgálat eredménye)
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9. számú melléklet 
Kórokozók, amelyek esetében az irányukban elvégzett laboratóriumi 

vizsgálat negatív eredménye is jelentendő a vizsgált személy 
személyazonosító adataival együtt

Bacillus anthracis
Bordetella pertussis
Borrelia recurrentis
Clostridium botulinum
Corynebacterium diphtheriae
Ebola-vírus
Himlővírus
Humán megbetegedést okozó madárinfluenza-vírus
Kanyaróvírus
Lassa-vírus
Legionella pneumophyla
Marburg-vírus
Mumps-vírus
Mycobacterium leprae
Nyugat-nílusi vírus
Poliovírusok
Burkholderia (Pseudomonas) mailei
Rabies vírus
Rikettsia prowazeki
Rift-völgyi láz vírusa
Rubeolavírus
Salmonella Typhi
Salmonella Paratyphi A. B, C
SARS-coronavírus
Sárgaláz vírusa
Vibrio cholerae
Yersinia pestis
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10. számú melléklet

Az egészségügyi ellátással összefüggő bejelentendő fertőzések

Személyazonosító adatokkal jelentendök:
Clostridium difficile által okozott fertőzés
Multirezisztens kórokozó által okozott fertőzések
Véráramfertözés
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11. számú melléklet

Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések jelentéseinek 
adattartalma

I. Clostrídium difficile által okozott fertőzés jelentésének adattartalma
Alapadatok:
1. A kórház kódja:
2. A kórház neve:
3. A rögzítés dátuma:
4. A beteg neve:
5. A beteg neme:
6. A beteg születési ideje:
7. A beteg TAJ-a:
8. Elsődleges felvételi diagnózis (BNO kód):
9. A kórházi felvétel időpontja:
10. A felvételes osztály megnevezése:
11. A fertőzés eredete:
12. A beteg sorsa:
13. A kórházi elbocsátás/halál/áthelyezés időpontja:
14. A kórházból hová bocsátották el?
15. A halál összefüggése a C. difficile fertőzéssel:
A fertőzésre vonatkozó adatok:
16. A fertőzés tüneteinek kezdete:
17. Azon kórházi osztály megnevezése, ahol a tünetek kezdődtek:
18. C. difficile fertőzés esetdefiníció szerint:
19. C. difficile fertőzés szövődménye:
20. Intenzív osztályos kezelés C. difficile fertőzés vagy szövődményei miatt:
21. Hasi-sebészeti beavatkozás C. difficile fertőzés vagy szövődményei miatt:
22. Visszatérő fertőzés:
23. A fertőzés halmozódás része:
24. Kapott-e a beteg antibiotikumot a tüneteket megelőző 7 napban9
25. Az antibiotikum hatóanyaga:
26 Rizikótényezők:
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27. Mikrobiológiai vizsgálatok:
28. Ha történt mikrobiológiai vizsgálat, típusa:
29. Ha történt tipizálás, eredménye:
30. Az antibiotikum hatóanyaga:
31. Antibiotikum-rezisztencia:
32 Az alkalmazott terápia:
33. Az antibiotikum hatóanyaga:
34. Alkalmazásának kezdete:
35. Időtartama:
II. Multirezisztens kórokozó által okozott fertőzések jelentésének adattartalma
Alapadatok:
1. A kórház kódja:
2. A kórház neve:
3. A rögzítés dátuma:
4. Multirezisztens kórokozó:
5. A beteg neve:
6. A beteg neme:
7. A beteg születési ideje:
8. A beteg TÁJ száma:
9. Ha újszülött, születési súlya:
10. Ha újszülött, gesztációs hét:
Járóbeteg
11. Megjelenés időpontja:
12. Járóbeteg-ellátási egység megnevezése:
Fekvőbeteg
13. A kórházi felvétel időpontja:
14. Felvételes osztály megnevezése:
15. Műtét megnevezése:
16. MRK-fertőzés után elkülönítés helyben:
17. Dokumentált infektologusi konzílium:
18. Történt-e áthelyezés fertőző osztályra?
19. A beteg sorsa:
20. A kórházi elbocsátás/haiál/áthelyezés időpontja:
21. A kórházból hová bocsátották el?
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22. A halál összefüggése az MRK fertőzéssel:
A fertőzésre vonatkozó és mikrobiológiai adatok:
23. A fertőzés megnevezése:
24. A tünetek kezdete:
25. Multirezisztens kórokozó neve:
26. Tenyésztési időpontja:
27. Vizsgálati minta:
28. A mikrobiológiai azonosítás módszere:
29. Az izolátum nyilvántartási száma:
30. Az antibiotikum hatóanyaga:
31. Antibiotikum-rezisztencia:
32. Rizikótényezők:........................................
33. Az alkalmazott terápia:
34. Az antibiotikum hatóanyaga:
35. Alkalmazásának kezdete:
36. Időtartama:
III. Véráramfertőzés jelentésének adattartalma 
Alapadatok:
1. A kórház kódja:
2. A kórház neve:
3. A rögzítés dátuma:
4. A beteg neve:
5. A beteg neme:
6. A beteg születési ideje:
7. A beteg TAJ-a:
8. Ha újszülött, születési súlya:
9. Ha újszülött, gesztációs hét:
10. Elsődleges fölvételi diagnózis (BNO kód):
11. A kórházi felvétel időpontja:
12. A felvételes osztály megnevezés:
13. A beteg sorsa:
14. A kórházi elbocsátás/halál/áthelyezés időpontja:
15 A kórházból hová bocsátották el?
16. A halál összefüggése a véráramfertőzéssel:
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17. Boncolási jegyzőkönyv alátámasztja:
A fertőzésre vonatkozó adatok:
18. Kórházi osztály, ahol a fertőzés kialakult:
19. A tünetek kezdete:
20. A véráramfertőzés eredete:
21. Szekunder véráramfertőzés esetén mi volt a primer fertőzés helye?
22. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt szepszis:
23. Ha újszülött, anyai eredetű-e a fertőzés?
24. Egyéb nosocomialis fertőzés:
25. Haemocultura adatok:
26. Levételének időpontja:
27. A kórokozó neve:
28. Tenyésztési időpontja:
29. Az antibiotikum hatóanyaga:
30. Antibiotikum-rezisztencia:
31. Eszközhasználat:.............................
32. Rizikótényezők:..............................
33. Az alkalmazott terápia:
34. Az antibiotikum hatóanyaga:
35. Alkalmazásának kezdete:
36. Időtartama:
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12. számú melléklet
Sürgősen jelentendő fertőző betegségek és kórokozóik

Fertőző betegség megnevezése
Anthrax

Kórokozó
Bacillus anthracis

Botulizmus
Cholera
Diphtheria (torokgyík)
Febris flava (sárgaláz)
Invasiv meningococcus betegség
Utazással összefüggő Legionellosis 
Lyssa (veszettség)
Madárinfluenza
Malleus (takonykor)
Pestis
Poliomyeiitis anterior acuta (járványos 
gyermekbénulás)
SARS

Clostridium botulinum
Vibrio cholerae
Corynebacterium diphtheriae
Sárgaláz vírusa
Neisseria meningitidis
Legionella pneumophyla
Rabies vírus
Humán megbetegedést okozó madárinfluenza-vírus
Pseudomoras mailei
Yersinia pestis
Poliovirusok

SARS-coronavírus
Typhus abdominalis (hastífusz)
Typhus exanthematicus (kiütéses tífusz) 
Új altípus által okozott humán influenza 
Variola
Vírusos haemorrhagias lázak

Salmonella Typhi
Rickettsia prowazeki
Új altípusú influenzavírus 
Himlővírus
Lassa-virus
Marburg-vírus
Ebola-virus
Rift-völgyi láz vírusa
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13. számú melléklet

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ SELEJTEZÉSE, MEGSEMMISÍTÉSE

1. A köziratok kezelésének levéltári ellenőrzése

1.1. A nem selejtezhető köziratok fennmaradásának biztosítása érdekében a kórház iratainak védelmét és 
iratkezelésének rendjét - az iratkezelési szabályzat alapján - az illetékes közlevéltár 
ellenörzi/ellenőrizheti. Ellenőrzési feladatának ellátása során

a. az iratkezelői és az irattári helyiségbe beléphet, az iratokba - a minősített adatot tartalmazó 
iratok kivételével - és az iratkezelési nyilvántartásokba betekinthet, az iratkezelési 
tevékenységet folyamatában vizsgálhatja:

b. iratkezelési kérdésekben szaktanácsot ad, a nem selejtezhető iratok épségben és 
használható állapotban történő megőrzését súlyosan veszélyeztető hibákat és a 
hiányosságokat jegyzőkönyvbe foglalja, megszüntetésükre vonatkozóan határidőt állapít meg.

2. A selejtezés
2.1. Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot megsemmisítés céljából csak iratselejtezés útján szabad 

kiemelni.
2.2. Az irattárban elhelyezett iratanyagot - selejtezés szempontjából - 5 évenként felül kell vizsgálni és 

azokat az iratokat, amelyeknek az irattári terv szerinti őrzési idejük lejárt, ki kell selejtezni. Az őrzési időt 
az ügyirat keletkezésének évét követő január 1-től egész évekre kell számítani.

2.3. A selejtezéshez és megsemmisítésre való előkészítéshez selejtezési tervet kell készíteni.
2.4. A selejtezéssel kapcsolatosan a területileg illetékes közlevéltártól a munka megkezdése előtt 30 nappal 

szaktanácsadást lehet és kell kérni, melyért az iratkezelő felelős.
2.5. Amennyiben a selejtezés során egyes iratok tartalmának és őrzési idejének elbírálása vonatkozásában 

kétely merül fel. úgy az ügyviteli döntést a levéltári szakértő véleményének figyelembevételével a 
főigazgató hozza meg.

2.6. Az iratselejtezésről - az iratkezelést felügyelő vezető által megbízott - három tagú selejtezési bizottság 
három példányban selejtezési jegyzőkönyvet készít, amely része a megsemmisítési dokumentációnak. 
A selejtezési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az intézmény megnevezését, a selejtezés helye
- a selejtezés időpontját,
- a selejtezés alapjául szolgáló jogszabály és irattári terv számát,
- a selejtezésre kerülő iratok irattári tételszámát, évkörét és mennyiségét, terjedelmét
- a selejtezést végző és ellenőrző személyek nevét és aláírását.

A jegyzőkönyvben külön tételben kell felsorolni a kiselejtezett képhangfelvételeket, valamint a gépi 
feldolgozás adathordozóit.
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2.7. A közlevéltár kiküldötte a kiselejtezhető iratok közül iratokat kiemelhet abból a célból, hogy azt a 
közlevéltár őrizze. Ha a közlevéltár a kiselejtezett iratok közül valamely iratot további őrzés céljából 
kiemel, akkor azt a nem selejtezhető iratok közé vissza kell sorolni, és a levéltári átadásig ott kell őrizni. 
Ezt a tényt a selejtezési jegyzőkönyvre fel kell jegyezni.

2.8. A selejtezés megtörténtét az iktatókönyvben az adott irat iktatószámánál „S': jelöléssel, valamint a 
selejtezési jegyzőkönyv iktatószámának és a selejtezés időpontjának feltüntetésével jelezni kell.

2.9. Az egészségügyi dokumentációnak a törvényben előirt határidőt követően történő megőrzésére abban 
az esetben van lehetőség, ha

1. érintett 30 évnél nem régebbi egészségügyi adatkezelésével kapcsolatba hozható
2. a betegség természete
3. a kezelés jellege
4. az érintett személy, vagy
5. általános tudományi- és kultúrtörténeti okok

miatt annak tudományos jelentősége van. Ennek megállapítása a főigazgató hatásköre.

3 Megsemmisítés
3.1. A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv 

visszaküldött példányára irt záradékkal engedélyezi. Az elektronikus adathordozón lévő iratok 
selejtezése és megsemmisítése a hatályos szabályok szerint történik.

3.2. A megsemmisítés szabályairól az iratkezelést felügyelő a hatályos adatvédelmi szabályozás 
figyelembevételével gondoskodik.

3.3. A megsemmisítésre vonatkozó engedélyt a jelentés alapján az intézmény vezetője adja meg. Az 
egészségügyi dokumentáció megsemmisítése égetéssel történik.

3.4. A megsemmisítést dokumentálni kell, melynek a következőket kell tartalmaznia:
a. a megsemmisítés jogszabályi alapja
b. a megsemmisítés helye, ideje
c. a megsemmisítés alá vont iratok terjedelme, évköre
d. a megsemmisítési eljárás leírása
e. a megsemmisítésben részt vevő adatfeldolgozó adatai
f. a megsemmisítésnél jelen lévő személyek adatai
g. a megsemmisítés végrehajtásáért felelős személy adatai
h. a megsemmisítendő dokumentumok felsorolása külön jegyzékben
i. a dokumentum készítésének helye, ideje, készítőjének és jóváhagyójának adatai

A megsemmisítésről szóló dokumentációt minimum 20 évig kell megőrizni
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