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A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
adatokat csak törvényes cél eléréséhez szükséges esetekben és mértékben kezeljenek. A 
végzett betegellátó tevékenységben részt vevő valamennyi betegellátó a tudomására jutott 
személyes adatokat orvosi titokk
minősége csak a dokumentáció jó minőségével együtt érhető el, ezért kifejezésre juttatja a 
dokumentáció és adatkezelés korrektségét és fontosságát, kimondja, hogy a dokumentáció az 
intézmény, az abban foglalt személyes adat az érintett tulajdona, és azt az érintettek javára és 
érdekében kell karbantartani és megőrizni. 
 
Szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a társadalom, valamint az 
érintettek érdekeivel összhangban
kezelésének feltételeit, módját.  
 
Jogszabályi környezet  

− A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény)

− Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről (a továbbiakban: Eüat.). 

− Az egészségügyről rendelkező 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 

− Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személye
rendelkező 62/1997. (XII.21.) NM rendelet (a továbbiakban: Eünr.). 

− Az egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről szóló 2
rendelet (a továbbiakban: Dbtv.) 

− Magyar Informatikai Biztonsá
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PREAMBULUM 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban JESZ) fontosnak tartja, hogy személyes 
adatokat csak törvényes cél eléréséhez szükséges esetekben és mértékben kezeljenek. A 
végzett betegellátó tevékenységben részt vevő valamennyi betegellátó a tudomására jutott 
személyes adatokat orvosi titokként kezeli. A JESZ vallja azt az elvet, hogy tevékenységének jó 
minősége csak a dokumentáció jó minőségével együtt érhető el, ezért kifejezésre juttatja a 
dokumentáció és adatkezelés korrektségét és fontosságát, kimondja, hogy a dokumentáció az 

az abban foglalt személyes adat az érintett tulajdona, és azt az érintettek javára és 
érdekében kell karbantartani és megőrizni.  

Szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a társadalom, valamint az 
érintettek érdekeivel összhangban meghatározza az intézményben nyilvántartott személyi adatok 

 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) 

. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről (a továbbiakban: Eüat.).  

Az egészségügyről rendelkező 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 
rendelkező 62/1997. (XII.21.) NM rendelet (a továbbiakban: Eünr.).  

Az egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről szóló 24/1999. (VII.6.) EüM 
a továbbiakban: Dbtv.)  

Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások 25. számú ajánlása 
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ESZ) fontosnak tartja, hogy személyes 
adatokat csak törvényes cél eléréséhez szükséges esetekben és mértékben kezeljenek. A JESZ által 
végzett betegellátó tevékenységben részt vevő valamennyi betegellátó a tudomására jutott 

vallja azt az elvet, hogy tevékenységének jó 
minősége csak a dokumentáció jó minőségével együtt érhető el, ezért kifejezésre juttatja a 
dokumentáció és adatkezelés korrektségét és fontosságát, kimondja, hogy a dokumentáció az 

az abban foglalt személyes adat az érintett tulajdona, és azt az érintettek javára és 

Szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a társadalom, valamint az 
meghatározza az intézményben nyilvántartott személyi adatok 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

Az egészségügyről rendelkező 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)  

s adatok kezelésének egyes kérdéseiről 

4/1999. (VII.6.) EüM 



 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZ

 

Dátum: 2013.01.01 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  
Az adatvédelem a 2011. évi CXII.
adatokkal rendelkező természetes személyek saját adataikkal történő 
rendelkezésének biztosítását, és nem maguknak az adatoknak a védelmét jelenti. A szabályzatban 
meghatározott adatbiztonsági szabályok ezen elsődleges cél megvalósíthatóságának érdekében, a 
személyes adatokra korlátozódnak.
  

A Szabályzat területi és személyi hatálya 
 
 A szabályzat területi és személyi hatálya kiterjed: 

− A JESZ azon szervezeti egység

− Minden személyre, aki a 
kezel.  

− Minden, a törvény és egyéb jogszabály által személyesnek minősített adatra. 

− Az adatkezeléssel kapcsolatba került vagy kerül
illetékességi körébe tartozó személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül. 

 

Az adatkörök csoportosítása adatkezelők szerint 

− A személyzeti nyilvántartása, bér
adatai) a munkaköri beosztás szerinti illetékesek kezelik (a 
Szabályzatában meghatározottak szerint). 

− A Betegellátó egységek 
egészségügyi dolgozók (orvosok, assz
az adott beteg ellátásban részt vesznek. 

 
Az adatkezelők köre és jogosultságai

− Főigazgató főorvos: jogosult a szervezet központi dokumentumainak, adatainak kezelésére. 
Jogosult az adattovábbításban, 
adatba betekinteni, elemzés céljából tovább feldolgozni. Adatokat továbbítani. 

− Adatvédelmi felelős, informatikai osztályvezető
adattárolásban, adatfeldolgozásban valame
feldolgozni. Adatokat továbbítani. 

− Rendszergazda (informatikusok)
létrehozására, tárolására. 

− Orvosigazgató: jogosult az adattovábbításban, adattár
egészségügyi adatba betekinteni, elemzés céljából tovább feldolgozni.

− Szakmai szakértő: jogosult a szakmai elvárások szerint leválogatott, azonosítási 
lehetőségektől megfosztott adatok elemzésére, további feldolgozására
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

évi CXII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok értelmében a személyes 
adatokkal rendelkező természetes személyek saját adataikkal történő – törvényi kereteken belüli 
rendelkezésének biztosítását, és nem maguknak az adatoknak a védelmét jelenti. A szabályzatban 

ghatározott adatbiztonsági szabályok ezen elsődleges cél megvalósíthatóságának érdekében, a 
emélyes adatokra korlátozódnak.  

A Szabályzat területi és személyi hatálya  

A szabályzat területi és személyi hatálya kiterjed:  

azon szervezeti egységeire, ahol személyes adatot kezelnek.  

Minden személyre, aki a JESZ dolgozójaként, vagy annak megbízásából személyes adatot 

Minden, a törvény és egyéb jogszabály által személyesnek minősített adatra. 

Az adatkezeléssel kapcsolatba került vagy kerülő külső szolgáltatóra, amely a 
illetékességi körébe tartozó személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül. 

Az adatkörök csoportosítása adatkezelők szerint  

személyzeti nyilvántartása, bér- munkaügyi nyilvántartása (orvosok, asszisztensek st
adatai) a munkaköri beosztás szerinti illetékesek kezelik (a JESZ Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározottak szerint).  

Betegellátó egységek által ellátottak (betegek) személyi és egészségügyi adatait az 
egészségügyi dolgozók (orvosok, asszisztensek, adminisztrátorok) közül azok kezelik, akik 
az adott beteg ellátásban részt vesznek.  

Az adatkezelők köre és jogosultságai 

: jogosult a szervezet központi dokumentumainak, adatainak kezelésére. 
Jogosult az adattovábbításban, adattárolásban, adatfeldolgozásban szereplő valamennyi 

betekinteni, elemzés céljából tovább feldolgozni. Adatokat továbbítani. 

Adatvédelmi felelős, informatikai osztályvezető: jogosult az adattovábbításban, 
adattárolásban, adatfeldolgozásban valamennyi adatba betekinteni, elemzés céljából tovább 
feldolgozni. Adatokat továbbítani.  

Rendszergazda (informatikusok): jogosult az adatokról biztonsági és archiválási másolatok 
létrehozására, tárolására.  

: jogosult az adattovábbításban, adattárolásban, adatfeldolgozásban szereplő 
egészségügyi adatba betekinteni, elemzés céljából tovább feldolgozni. 

: jogosult a szakmai elvárások szerint leválogatott, azonosítási 
lehetőségektől megfosztott adatok elemzésére, további feldolgozására. 
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törvény és a kapcsolódó jogszabályok értelmében a személyes 
törvényi kereteken belüli – 

rendelkezésének biztosítását, és nem maguknak az adatoknak a védelmét jelenti. A szabályzatban 
ghatározott adatbiztonsági szabályok ezen elsődleges cél megvalósíthatóságának érdekében, a 

dolgozójaként, vagy annak megbízásából személyes adatot 

Minden, a törvény és egyéb jogszabály által személyesnek minősített adatra.  

ő külső szolgáltatóra, amely a JESZ 
illetékességi körébe tartozó személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül.  

(orvosok, asszisztensek stb. 
Szervezeti és Működési 

) személyi és egészségügyi adatait az 
, adminisztrátorok) közül azok kezelik, akik 

: jogosult a szervezet központi dokumentumainak, adatainak kezelésére. 
sban szereplő valamennyi 

betekinteni, elemzés céljából tovább feldolgozni. Adatokat továbbítani.  

: jogosult az adattovábbításban, 
nnyi adatba betekinteni, elemzés céljából tovább 

: jogosult az adatokról biztonsági és archiválási másolatok 

olásban, adatfeldolgozásban szereplő 

: jogosult a szakmai elvárások szerint leválogatott, azonosítási 
.  
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− Betegellátó: jogosult a kezelt betegek adatainak kezelésére. 

− Gazdasági igazgató: jogosult a pénzügyi, gazdasági folyamatok követéséhez szükséges 
adatok kezelésére.  

A Szabályzat időbeli hatálya  
A Szabályzat időbeli hatálya határozatlan időre terjed ki, azzal, hogy a 
adatvédelmi felelős bevonásával felülvizsgálja, ha jogszabályi változás, szakmai
feltárt hiányosság, illetve egyéb ok miatt erre szükség van
 

A Szabályzat megismerése és használata 
A Szabályzat szükséges mértékű ismerete a kinevezési okirat aláírásának feltétele. 
A munkaköréhez szükséges mértékben a 
Szabályzatot és annak előírásait mindenki köteles betartani. 
  

A Szabályzattal kapcsolatos fogalmak magyarázó értelmezése 
Érintett: minden, az adatkezelő szervvel kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak 
szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy. 
  
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, (pl. gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, 
felhasználás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, összehangolás vagy 
és megsemmisítés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása). Adatkezelésnek 
számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 
fizikai jellemzők (pl. ujj-, vagy tenyérnyomat, DNS
  
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzése 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől.  
  
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 
  
Adathordozó: minden olyan anyag vagy eszköz, amely adatok felvételére, elektronikus 
továbbítására, lejegyzésére, tárolására, a tárolt adatok megjelenítésére vagy megv
visszaolvasására alkalmas.  
  
Adatkezelő: a betegellátó, az adatvédelmi felelős, illetve az adatkezeléssel általunk megbízott egyéb 
személy, a tolmács és a jeltolmács, valamint a külön törvény alapján adatkezelésre felhatalmazott 
személy vagy szerv vezetője.  
  

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

Józsefváros

Verziószám: 2. 

: jogosult a kezelt betegek adatainak kezelésére.  

: jogosult a pénzügyi, gazdasági folyamatok követéséhez szükséges 

 
A Szabályzat időbeli hatálya határozatlan időre terjed ki, azzal, hogy a JESZ
adatvédelmi felelős bevonásával felülvizsgálja, ha jogszabályi változás, szakmai

gyéb ok miatt erre szükség van, de minimum 3 évente. 

A Szabályzat megismerése és használata  
A Szabályzat szükséges mértékű ismerete a kinevezési okirat aláírásának feltétele. 
A munkaköréhez szükséges mértékben a JESZ valamennyi dolgozójának meg kell ismernie a 

előírásait mindenki köteles betartani.  

A Szabályzattal kapcsolatos fogalmak magyarázó értelmezése  
: minden, az adatkezelő szervvel kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak 

szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy.  

: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, (pl. gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, 
felhasználás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés 
és megsemmisítés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása). Adatkezelésnek 

vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. 

: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzése 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 

: minden olyan anyag vagy eszköz, amely adatok felvételére, elektronikus 
továbbítására, lejegyzésére, tárolására, a tárolt adatok megjelenítésére vagy megv

: a betegellátó, az adatvédelmi felelős, illetve az adatkezeléssel általunk megbízott egyéb 
személy, a tolmács és a jeltolmács, valamint a külön törvény alapján adatkezelésre felhatalmazott 
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: jogosult a pénzügyi, gazdasági folyamatok követéséhez szükséges 

JESZ a szabályzatot az 
adatvédelmi felelős bevonásával felülvizsgálja, ha jogszabályi változás, szakmai-technikai fejlődés, 

, de minimum 3 évente.  

A Szabályzat szükséges mértékű ismerete a kinevezési okirat aláírásának feltétele.  
valamennyi dolgozójának meg kell ismernie a 

: minden, az adatkezelő szervvel kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak 

: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, (pl. gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, 

összekapcsolás, zárolás, törlés 
és megsemmisítés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása). Adatkezelésnek 

vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 
minta, íriszkép) rögzítése is.  

: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzése 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.  

: minden olyan anyag vagy eszköz, amely adatok felvételére, elektronikus 
továbbítására, lejegyzésére, tárolására, a tárolt adatok megjelenítésére vagy megváltoztatására, és 

: a betegellátó, az adatvédelmi felelős, illetve az adatkezeléssel általunk megbízott egyéb 
személy, a tolmács és a jeltolmács, valamint a külön törvény alapján adatkezelésre felhatalmazott 
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Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából 
történő megbízást is – a személyes adatok fel
 
Harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval.  
  
Egészségügyi ellátó-hálózat
ellenőrzését végző szervezet és természetes személy. 
  
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozha
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha 
őt – közvetlenül vagy közvetve 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani 
lehet.  
 
Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotár
megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más 
személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy 
származtatott adat, továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, vagy azokat befolyásoló 
mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás). 
  
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: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy 
alkalmas lehet az érintett azonosítására. 
  
Különleges adat:  

− a faji eredetre, a nemzeti, n

− a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 
az érdekképviseleti szervezeti tagságra, 

− az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valami
a bűnügyi (a büntetett előéletre vonatkozó) személyes adat. 

 
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 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

Józsefváros

Verziószám: 2. 

: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 

a személyes adatok feldolgozását végzi.  

: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

hálózat: egészségügyi ellátást nyújtó, valamint szakmai felügyeletét, 
ellenőrzését végző szervezet és természetes személy.  

: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha 

nül vagy közvetve –név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani 

: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint 
megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más 
személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy 

, továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, vagy azokat befolyásoló 
mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).  

: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya 
e, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a 

továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy 
alkalmas lehet az érintett azonosítására.  

a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra,  

a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 
az érdekképviseleti szervezeti tagságra,  

az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valami
a bűnügyi (a büntetett előéletre vonatkozó) személyes adat.  

: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a 
megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés 

t állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen 
vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett 
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: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 

: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

: egészségügyi ellátást nyújtó, valamint szakmai felügyeletét, 

: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 
tó adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha 

név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani 

a, kóros szenvedélyére, valamint 
megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más 
személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy 

, továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, vagy azokat befolyásoló 

: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya 
e, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a 

továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy 

a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 

az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint 

: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a 
megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés 

t állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen 
vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett 
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vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul. Ideértve a gyógyszerek, gyógyás
gyógyfürdőellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is. 
 
Orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyes 
adat, továbbá a szükséges vagy folyamatba
valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat. Az adatkezelőre vonatkozik az 
orvosi titoktartás, mely alól csak a beteg írásos hozzájárulása adhat felmentést, illetve a törvény 
alapján kötelező adattovábbítás jelent kivételt. 
  
Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó és adatkezelő tudomására jutott 
egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más 
módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától. 
  
Kezelést végző orvos: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos. 
  
Betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével 
kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész. 
  
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az 
örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha
valamint a testvér és az élettárs. 
 
Sürgős szükség: Az egészségi állapotában hirtelen bek
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, 
illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. 
  
JESZ adatvédelmi felelőse: a 
vonatkozóan, az egyes szervezeti egységek vezetőivel együttműködve ellátja az adatvédelmi 
feladatokat.  
  
 
  

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

Józsefváros

Verziószám: 2. 

vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul. Ideértve a gyógyszerek, gyógyás
gyógyfürdőellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is. 

: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyes 
adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, 
valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat. Az adatkezelőre vonatkozik az 
orvosi titoktartás, mely alól csak a beteg írásos hozzájárulása adhat felmentést, illetve a törvény 

elező adattovábbítás jelent kivételt.  

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

: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos. 

: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével 
kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész.  

házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az 
és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha

valamint a testvér és az élettárs.  

: Az egészségi állapotában hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek 
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, 
illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.  

: a JESZ főigazgatója és az általa megbízott, a 
vonatkozóan, az egyes szervezeti egységek vezetőivel együttműködve ellátja az adatvédelmi 
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vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul. Ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, 
gyógyfürdőellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is.  

: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyes 
n lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, 

valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat. Az adatkezelőre vonatkozik az 
orvosi titoktartás, mely alól csak a beteg írásos hozzájárulása adhat felmentést, illetve a törvény 

: a gyógykezelés során a betegellátó és adatkezelő tudomására jutott 
egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más 

: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos.  

: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével 

házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az 
és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, 

övetkezett olyan változás, amelynek 
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, 

igazgatója és az általa megbízott, a JESZ egészére 
vonatkozóan, az egyes szervezeti egységek vezetőivel együttműködve ellátja az adatvédelmi 
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II. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  

Adatkezelés  
1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz 

− az érintett hozzájárul, vagy 

− azt törvény vagy- törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben 
helyi önkormányzat rendelete elrendeli. 

2. Különleges adat akkor kezelhető, ha 

− az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy 

− az nemzetközi egye
érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés 
érdekében törvény elrendeli,

3. Személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érinte
kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok 
nyilvánosságát is, nem sérthetik. 

 

Adatfeldolgozás  
1. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 

kötelezettségeit az Adatvédelmi törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön 
törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre 
vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. 

2. Az adatfeldolgozó tevékenységi köré
keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltozásáért, törléséért, 
továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. 

3. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, 
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját 
céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő 
rendelkezése szerint köteles tárolni és megőrizni. 

4. Az adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződést írásba kell foglalni. Az 
adatfeldolgozásra nem adható megbízás olyan vállalkozásnak, amely a feldolgozandó 
személyes adatokat felhasználó tevékenységben érdekelt. 

 

Célhoz kötöttség  

− Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében lehet. 

− Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél m
mértékben és ideig.  
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II. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz  

ett hozzájárul, vagy  

törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben 
helyi önkormányzat rendelete elrendeli.  

Különleges adat akkor kezelhető, ha  

az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy  

az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog 
érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés 

elrendeli, egyéb esetekben azt törvény elrendeli. 
Személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait 

az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok 
nyilvánosságát is, nem sérthetik.  

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 
elezettségeit az Adatvédelmi törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön 

törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre 
vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.  
Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott 
keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltozásáért, törléséért, 
továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.  
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, 
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját 
céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő 
rendelkezése szerint köteles tárolni és megőrizni.  
Az adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződést írásba kell foglalni. Az 
adatfeldolgozásra nem adható megbízás olyan vállalkozásnak, amely a feldolgozandó 
személyes adatokat felhasználó tevékenységben érdekelt.  

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében lehet.  

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges 
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törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – 

zményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog 
érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés 

egyéb esetekben azt törvény elrendeli.  
tt személyiségi jogait – ha törvény 

az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 
elezettségeit az Adatvédelmi törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön 

törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre 

n belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott 
keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltozásáért, törléséért, 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott 
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját 
céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő 

Az adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződést írásba kell foglalni. Az 
adatfeldolgozásra nem adható megbízás olyan vállalkozásnak, amely a feldolgozandó 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
egvalósulásához szükséges 
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− Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő 
jogszabályt is.  

− Az érintettet - egyértelműen és részletesen 
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, illetve 
arról hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie, az érintet 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

− Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már 
létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről. 

− A tájékoztatás – különösen statisztikai, vagy tudományos célú adatkezelés esetén 
megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az 
adatkezelés időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára 
hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás 
lehetetlen, vagy aránytalan kötelességgel járna. 

 

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása 
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha 
az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden 
egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
  

Adatbiztonság, adatok védelme 

− Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni, az 
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ad
törvény, valamint az egyéb adat
szükségesek.  

− Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
sérülés ellen.  

− A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi 
intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési 
vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a s
vagy egyéb informatikai eszköz útján történik. 

− Minden adatkezeléssel foglalkozó személy munkája közben köteles az elvárható 
legnagyobb gondossággal eljárni az adatok hitelessége, megőrzése és az illetéktelen 
hozzáférés megakadályozása érdekében. 

− Az adatok tárolása és továbbítása során az általános baleset
figyelembe kell venni.  

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

Józsefváros

Verziószám: 2. 

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő 

egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével 
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, illetve 

hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie, az érintet 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.  

Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már 
datkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről. 

különösen statisztikai, vagy tudományos célú adatkezelés esetén 
megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az 

s időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára 
hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás 
lehetetlen, vagy aránytalan kötelességgel járna.  

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása  
z adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha 

az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden 
egyes személyes adatra nézve teljesülnek.  

ok védelme  

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni, az 
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ad
törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi 
intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési 
vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton, 
vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.  

Minden adatkezeléssel foglalkozó személy munkája közben köteles az elvárható 
legnagyobb gondossággal eljárni az adatok hitelessége, megőrzése és az illetéktelen 

és megakadályozása érdekében.  

Az adatok tárolása és továbbítása során az általános baleset- és tűzvédelmi előírásokat 
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Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő 

tájékoztatni kell az adatai kezelésével 
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, illetve 

hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie, az érintet 

Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már 
datkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.  

különösen statisztikai, vagy tudományos célú adatkezelés esetén – 
megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az 

s időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára 
hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás 

z adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha 
az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden 

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni, az 
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi 

és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
véletlen megsemmisülés és 

A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi 
intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési 

zemélyes adatok továbbítása hálózaton, 

Minden adatkezeléssel foglalkozó személy munkája közben köteles az elvárható 
legnagyobb gondossággal eljárni az adatok hitelessége, megőrzése és az illetéktelen 

és tűzvédelmi előírásokat 
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Manuálisan kezelt adatok  
Az adatokat keletkezésükkor megfelelő minőségű (hagyományos papír, formanyomtatvány) 
adathordozóra kell rögzíteni. Az adatok olvashatóságáért az azokat felvevő, illetve rögzítő (leíró) 
személy felel. Az adatokat az ellátás időtartama alatt rendezett, visszakereshető formában, zárható 
körülmények között kell tárolni. Az adatok visszakereshet
hogy az ellátáshoz szükséges optimális időn belül, illetve igény esetén elfogadható határidővel 
megvalósítható legyen.  
  
Elektronikusan tárolt adatok  
Elektronikusan tárolt adatok esetében adatot csak a 
adatkezelő kezelhet. A hozzáférési jogok naprakész vezetése az elektronikus adatok védelméért 
felelős munkatárs feladata. A lista összeállítása a humánpolitikai előadó által adott adatok alapján 
történik. Hozzáférési jogot csak a JESZ közalkalmazottai, illetve szerződéses partnerei kaphatnak a 
szerződés hatályosságának időtartamára. Az adatkezelőnek egyéni, titkos jelszóval kell 
bejelentkeznie a rendszerbe. Az adatkezelés befejeztével a rendszerből ki kell lépni
történt, jelszóval védett adatkezelésért az adatkezelő felel. Az esetleges visszaélések elkerülése 
érdekében az adatkezelő kötelessége, hogy egyéni jelszava titkosságát biztosítsa.

Az adatok környezetének védelme 
  
Manuális adatok környezetének védelme 
Személyes adatokat tartalmazó hagyományos adathordozó kezelésében csak a 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozó vehet részt. 
Azokban a helyiségekben, amelyekben személyes adatok kezelése történik, csak az alábbi 
személyek tartózkodhatnak:  

− munkavégzés, tanulás céljából jelen lévő személy, 

− az érintett vagy törvényes képviselője, valamint az érintett által írásban felhatalmazott 
személyek  

− manuálisan kezelt dokumentációt előfordulási helyeiken el kell zárni, vagy folyamatos 
felügyeletet kell biztosítani 

− kommunális térben történő kényszer tárolás esetében a tárolók zárhatóságát és a zárás 
tényét az egység adatvédelmi felelőse köteles rendszeresen ellenőrizni. Mindemellett 
törekedni kell arra, hogy ilyen helyiségekben dokumentác

− nagy mennyiségű adat tárolására szolgáló helyiségek biztonsági zárhatóságáról gondoskodni 
kell. Ugyanakkor kerülni kell a biztonsági berendezések túlzott és kihívó alkalmazását. 

 
Az elektronikusan tárolt adatok környezetének véd

− hálózati rendszerek esetén a szervereket önálló gépteremben kell elhelyezni 

− A megfelelő hőmérsékletet klímaberendezéssel kell biztosítani. 

− A gépterem számítástechnikai eszközeinek áramellátása szünetmentes áramforrással legyen 
biztosított.  
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Az adatokat keletkezésükkor megfelelő minőségű (hagyományos papír, formanyomtatvány) 
dathordozóra kell rögzíteni. Az adatok olvashatóságáért az azokat felvevő, illetve rögzítő (leíró) 

személy felel. Az adatokat az ellátás időtartama alatt rendezett, visszakereshető formában, zárható 
körülmények között kell tárolni. Az adatok visszakereshetőségét olyan megoldással kell biztosítani, 
hogy az ellátáshoz szükséges optimális időn belül, illetve igény esetén elfogadható határidővel 

Elektronikusan tárolt adatok esetében adatot csak a hozzáférési joggal rendelkező, nyilvántartott 
adatkezelő kezelhet. A hozzáférési jogok naprakész vezetése az elektronikus adatok védelméért 
felelős munkatárs feladata. A lista összeállítása a humánpolitikai előadó által adott adatok alapján 

férési jogot csak a JESZ közalkalmazottai, illetve szerződéses partnerei kaphatnak a 
szerződés hatályosságának időtartamára. Az adatkezelőnek egyéni, titkos jelszóval kell 
bejelentkeznie a rendszerbe. Az adatkezelés befejeztével a rendszerből ki kell lépni
történt, jelszóval védett adatkezelésért az adatkezelő felel. Az esetleges visszaélések elkerülése 
érdekében az adatkezelő kötelessége, hogy egyéni jelszava titkosságát biztosítsa.

Az adatok környezetének védelme  

tének védelme  
Személyes adatokat tartalmazó hagyományos adathordozó kezelésében csak a 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozó vehet részt.  
Azokban a helyiségekben, amelyekben személyes adatok kezelése történik, csak az alábbi 

munkavégzés, tanulás céljából jelen lévő személy,  

az érintett vagy törvényes képviselője, valamint az érintett által írásban felhatalmazott 

manuálisan kezelt dokumentációt előfordulási helyeiken el kell zárni, vagy folyamatos 
lügyeletet kell biztosítani  

kommunális térben történő kényszer tárolás esetében a tárolók zárhatóságát és a zárás 
tényét az egység adatvédelmi felelőse köteles rendszeresen ellenőrizni. Mindemellett 
törekedni kell arra, hogy ilyen helyiségekben dokumentáció ne kerüljön tárolásra. 

nagy mennyiségű adat tárolására szolgáló helyiségek biztonsági zárhatóságáról gondoskodni 
kell. Ugyanakkor kerülni kell a biztonsági berendezések túlzott és kihívó alkalmazását. 

Az elektronikusan tárolt adatok környezetének védelme  

hálózati rendszerek esetén a szervereket önálló gépteremben kell elhelyezni 

A megfelelő hőmérsékletet klímaberendezéssel kell biztosítani.  

A gépterem számítástechnikai eszközeinek áramellátása szünetmentes áramforrással legyen 
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Az adatokat keletkezésükkor megfelelő minőségű (hagyományos papír, formanyomtatvány) 
dathordozóra kell rögzíteni. Az adatok olvashatóságáért az azokat felvevő, illetve rögzítő (leíró) 

személy felel. Az adatokat az ellátás időtartama alatt rendezett, visszakereshető formában, zárható 
őségét olyan megoldással kell biztosítani, 

hogy az ellátáshoz szükséges optimális időn belül, illetve igény esetén elfogadható határidővel 

hozzáférési joggal rendelkező, nyilvántartott 
adatkezelő kezelhet. A hozzáférési jogok naprakész vezetése az elektronikus adatok védelméért 
felelős munkatárs feladata. A lista összeállítása a humánpolitikai előadó által adott adatok alapján 

férési jogot csak a JESZ közalkalmazottai, illetve szerződéses partnerei kaphatnak a 
szerződés hatályosságának időtartamára. Az adatkezelőnek egyéni, titkos jelszóval kell 
bejelentkeznie a rendszerbe. Az adatkezelés befejeztével a rendszerből ki kell lépni. A rendszerbe 
történt, jelszóval védett adatkezelésért az adatkezelő felel. Az esetleges visszaélések elkerülése 
érdekében az adatkezelő kötelessége, hogy egyéni jelszava titkosságát biztosítsa.  

Személyes adatokat tartalmazó hagyományos adathordozó kezelésében csak a JESZ 

Azokban a helyiségekben, amelyekben személyes adatok kezelése történik, csak az alábbi 

az érintett vagy törvényes képviselője, valamint az érintett által írásban felhatalmazott 

manuálisan kezelt dokumentációt előfordulási helyeiken el kell zárni, vagy folyamatos 

kommunális térben történő kényszer tárolás esetében a tárolók zárhatóságát és a zárás 
tényét az egység adatvédelmi felelőse köteles rendszeresen ellenőrizni. Mindemellett 

ió ne kerüljön tárolásra.  

nagy mennyiségű adat tárolására szolgáló helyiségek biztonsági zárhatóságáról gondoskodni 
kell. Ugyanakkor kerülni kell a biztonsági berendezések túlzott és kihívó alkalmazását.  

hálózati rendszerek esetén a szervereket önálló gépteremben kell elhelyezni  

A gépterem számítástechnikai eszközeinek áramellátása szünetmentes áramforrással legyen 
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− Bármilyen nem informatikai karbantartás vagy
előkészítő és Informatikai osztályvezető 
takarítószemélyzetet a takarítás során követendő speciális eljárásokra ki kell oktatni. 

− Jogosulatlan tartózkodás elleni védelem: A gépteremben csak 
Informatikai osztályvezető

− Hálózati elemek védelme: A számítógépes hálózaton kezelőszervvel ellátott részegység 
csak megfelelő fizikai védel
karbantartás vagy szerelés esetén különös gondot kell fordítani a számítógépes hálózat 
vezetékének épségére.  

− A számítógépes hálózat vázlatát, a szerelést, karbantartást végző részlegeknek 
vállalkozók esetében a szerelés, karbantartás idejére 
korábbi átadás megtörténtének ellenőrzéséért a 
irányító) felelős.  

− Munkaállomások védelme: A munkaállomásokat, különösen az adatokat saját 
adathordozón történő tárolás esetén 
kell (a helységekben folyamatos személyes jelenlétet kell biztosítani, ennek hiányában 
azokat zárva kell tartani). 

 
Elektronikus adatkezelés  
Elektronikus adatkezelés esetén az adatok biztonságos és gyors rendelkezésre állása érdekében 
szükséges az adatok kezelt és archivált állapota között elhelyezkedő közbenső állapot, a mentett 
adat állapot. A mentés naponta történik. Tárolásuknál elsődleges 
adattároló sérülése esetén az adatok helyreállítása a legrövidebb időn belül megtörténhessen. 
 
A mentés alapelvei:  

− a mentést háttértárolóra kell elvégezni 

− az archiválást CD/DVD
adatmennyiségtől függően

− a mentés visszatölthetőségéről meg kell győződni 

− az adathordozókat az eredeti adatokat tartalmazó eszközöktől eltérő helyiségben kell 
tárolni  

− az adathordozókon fel kell tüntetni: 
o Az egyedi azonosítót 
o Az eredeti adathordozó 
o A mentés dátumát, időpontját 

− a selejtezendő adathordozókat fizikai roncsolással meg kell semmisíteni. 

− a mentést informatikus végzi minden olyan szerveren, ahol az adatok fizikai tárolása 
történik  

− az önálló munkaállomásokon történő adattáro
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en nem informatikai karbantartás vagy szerelés a gépteremben csak a Döntés
előkészítő és Informatikai osztályvezető engedélyével és felügyelete mellett történhet. A 
takarítószemélyzetet a takarítás során követendő speciális eljárásokra ki kell oktatni. 

gosulatlan tartózkodás elleni védelem: A gépteremben csak a Döntés
Informatikai osztályvezető engedélyével lehet tartózkodni.    

Hálózati elemek védelme: A számítógépes hálózaton kezelőszervvel ellátott részegység 
csak megfelelő fizikai védelemmel (zártan) helyezhető el. A közüzemi hálózaton történő 
karbantartás vagy szerelés esetén különös gondot kell fordítani a számítógépes hálózat 

A számítógépes hálózat vázlatát, a szerelést, karbantartást végző részlegeknek 
vállalkozók esetében a szerelés, karbantartás idejére – át kell adni. Az átadásért, vagy a 
korábbi átadás megtörténtének ellenőrzéséért a JESZ kapcsolattartója (elrendelő, szakmai 

Munkaállomások védelme: A munkaállomásokat, különösen az adatokat saját 
adathordozón történő tárolás esetén - az eltulajdonítás ellen - fizikai eszközökkel is védeni 
kell (a helységekben folyamatos személyes jelenlétet kell biztosítani, ennek hiányában 

kat zárva kell tartani).  

Elektronikus adatkezelés esetén az adatok biztonságos és gyors rendelkezésre állása érdekében 
szükséges az adatok kezelt és archivált állapota között elhelyezkedő közbenső állapot, a mentett 

mentés naponta történik. Tárolásuknál elsődleges szempont, hogy az eredeti 
adattároló sérülése esetén az adatok helyreállítása a legrövidebb időn belül megtörténhessen. 

a mentést háttértárolóra kell elvégezni  

/DVD-re vagy biztonságos virtuális helyre
adatmennyiségtől függően.  

a mentés visszatölthetőségéről meg kell győződni  

az adathordozókat az eredeti adatokat tartalmazó eszközöktől eltérő helyiségben kell 

az adathordozókon fel kell tüntetni:  
Az egyedi azonosítót  
Az eredeti adathordozó eszköz nevét  
A mentés dátumát, időpontját  

a selejtezendő adathordozókat fizikai roncsolással meg kell semmisíteni. 

informatikus végzi minden olyan szerveren, ahol az adatok fizikai tárolása 

az önálló munkaállomásokon történő adattárolás mentésének felelőssége a felhasználóké
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szerelés a gépteremben csak a Döntés-
engedélyével és felügyelete mellett történhet. A 

takarítószemélyzetet a takarítás során követendő speciális eljárásokra ki kell oktatni.  

a Döntés-előkészítő és 

Hálózati elemek védelme: A számítógépes hálózaton kezelőszervvel ellátott részegység 
emmel (zártan) helyezhető el. A közüzemi hálózaton történő 

karbantartás vagy szerelés esetén különös gondot kell fordítani a számítógépes hálózat 

A számítógépes hálózat vázlatát, a szerelést, karbantartást végző részlegeknek – külső 
át kell adni. Az átadásért, vagy a 

kapcsolattartója (elrendelő, szakmai 

Munkaállomások védelme: A munkaállomásokat, különösen az adatokat saját 
fizikai eszközökkel is védeni 

kell (a helységekben folyamatos személyes jelenlétet kell biztosítani, ennek hiányában 

Elektronikus adatkezelés esetén az adatok biztonságos és gyors rendelkezésre állása érdekében 
szükséges az adatok kezelt és archivált állapota között elhelyezkedő közbenső állapot, a mentett 

szempont, hogy az eredeti 
adattároló sérülése esetén az adatok helyreállítása a legrövidebb időn belül megtörténhessen.  

vagy biztonságos virtuális helyre kell elvégezni 

az adathordozókat az eredeti adatokat tartalmazó eszközöktől eltérő helyiségben kell 

a selejtezendő adathordozókat fizikai roncsolással meg kell semmisíteni.  

informatikus végzi minden olyan szerveren, ahol az adatok fizikai tárolása 

lás mentésének felelőssége a felhasználóké 
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III. AZ ADATVÉDELMI RENDSZER FELÉPÍTÉSE, SZABÁLYOZÁSA

  

Az adatvédelmi szervezet felépítése 

Az Intézményvezető feladatai: 
Az intézményen belül a személyes adatok védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért az adatot 
kezelő intézmény vezetője felelős. 
Tevékenysége során:  

− gondoskodik az adatvédelmi szabályok intézeti szintű betartásáról, 

− ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgo
összefüggő tevékenységét. 

− kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új
technológiák, eszközök alkalmazását, 

− tudományos kutatás esetén intézeti és intézetek közötti viszony
dokumentációba való betekintést, 

− kijelöli a JESZ adatvédelmi felelősét

− ellenőrzi a JESZ adatvédelmi felelős tevékenységét 

− ellenőrzi, jóváhagyja a JESZ
benyújtott előterjesztéseit. Szükség esetén megkéri az adatvédelmi felelős állásfoglalását. 

 

A JESZ adatvédelmi felelős feladatai 
A JESZ adatvédelmi felelős alapvető feladata, hogy jelen Szabályzatban rögzített kötelezettségeit 
teljesítve, a JESZ adatvédelmi és az ezzel összefüggő adatbiztonsági szempontok kielégítő 
működését biztosítsa.  
Az adatvédelmi felelősnek a JESZ
hatásköre van, ennek kifejtése érdekében jogok illetik, valamint kö
Az adatvédelmi felelős kötelezettségei: 

− Az adatvédelmi és az ezzel összefüggő adatbiztonsági feladatokról, az adatvédelemmel 
kapcsolatos problémákról, folyamatosan tájékoztatja illetékességüknek megfelelően a 
vezetőséget.  

− Kezdeményezi az engedélyeztetési, jóváhagyási eljárásokat. 

− Javasolja és támogatja az adatvédelem, illetve az ahhoz kapcsolódó adatbiztonság területén 
kifejlesztett új technológiák és eszközök alkalmazását, 

− Gondoskodik a JESZ adatvédelmi szabályzatának naprakész

− Az intézetvezető felkérésére megadja az érintettek kérdéseivel kapcsolatos állásfoglalását. 
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III. AZ ADATVÉDELMI RENDSZER FELÉPÍTÉSE, SZABÁLYOZÁSA

Az adatvédelmi szervezet felépítése  

vezető feladatai:  
Az intézményen belül a személyes adatok védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért az adatot 
kezelő intézmény vezetője felelős.  

gondoskodik az adatvédelmi szabályok intézeti szintű betartásáról,  

ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgozók adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással 
összefüggő tevékenységét.  

kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új
technológiák, eszközök alkalmazását,  

tudományos kutatás esetén intézeti és intézetek közötti viszonylatban engedélyezi az orvosi 
dokumentációba való betekintést,  

adatvédelmi felelősét (felelőseit)  

adatvédelmi felelős tevékenységét  

JESZ adatvédelmi felelősnek az érintettek kérdéseivel kapcsolatba
benyújtott előterjesztéseit. Szükség esetén megkéri az adatvédelmi felelős állásfoglalását. 

A JESZ adatvédelmi felelős feladatai  
adatvédelmi felelős alapvető feladata, hogy jelen Szabályzatban rögzített kötelezettségeit 

édelmi és az ezzel összefüggő adatbiztonsági szempontok kielégítő 

JESZ vezetése felé tájékoztató, előterjesztő, javaslattevő, véleményező 
hatásköre van, ennek kifejtése érdekében jogok illetik, valamint kötelezettségek terhelik. 
Az adatvédelmi felelős kötelezettségei:  

Az adatvédelmi és az ezzel összefüggő adatbiztonsági feladatokról, az adatvédelemmel 
kapcsolatos problémákról, folyamatosan tájékoztatja illetékességüknek megfelelően a 

nyezi az engedélyeztetési, jóváhagyási eljárásokat.  

Javasolja és támogatja az adatvédelem, illetve az ahhoz kapcsolódó adatbiztonság területén 
kifejlesztett új technológiák és eszközök alkalmazását,  

adatvédelmi szabályzatának naprakészségéről,  

Az intézetvezető felkérésére megadja az érintettek kérdéseivel kapcsolatos állásfoglalását. 
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III. AZ ADATVÉDELMI RENDSZER FELÉPÍTÉSE, SZABÁLYOZÁSA 

Az intézményen belül a személyes adatok védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért az adatot 

zók adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással 

kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új 

latban engedélyezi az orvosi 

adatvédelmi felelősnek az érintettek kérdéseivel kapcsolatban 
benyújtott előterjesztéseit. Szükség esetén megkéri az adatvédelmi felelős állásfoglalását.  

adatvédelmi felelős alapvető feladata, hogy jelen Szabályzatban rögzített kötelezettségeit 
édelmi és az ezzel összefüggő adatbiztonsági szempontok kielégítő 

vezetése felé tájékoztató, előterjesztő, javaslattevő, véleményező 
telezettségek terhelik.  

Az adatvédelmi és az ezzel összefüggő adatbiztonsági feladatokról, az adatvédelemmel 
kapcsolatos problémákról, folyamatosan tájékoztatja illetékességüknek megfelelően a 

Javasolja és támogatja az adatvédelem, illetve az ahhoz kapcsolódó adatbiztonság területén 

Az intézetvezető felkérésére megadja az érintettek kérdéseivel kapcsolatos állásfoglalását.  
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Az adatvédelmi felelős jogai:  

− Rendelkezésére kell, hogy álljon minden olyan dokumentáció és egyéb információ, amely 
munkájának ellátásához szükséges. Betekinthet az adatvédelemmel kapcsolatos bármely 
iratba és dokumentációba. 

− Tanácskozási és jóváhagyási joggal részt vesz minden olyan 
tartozó témák szerepelnek a napirenden. 

− Indítványozza az egység adatvédelmi felelőseinek megbízását és a megbízás visszavonását. 

− Előterjesztési jog illeti meg a vezetőség felé vitás kérdésekben, vagy ha a törvényi, illetve 
jelen Szabályzatban előírt szempontok veszélyeztetését, be nem tartását észleli és közvetlen 
intézkedése nem járt eredménnyel, 

 

Osztályos adatvédelmi felelős feladatai:
A JESZ-ben a 20 főnél több adatkezelést végző, betegellátó és egyéb osztályokon adatvédel
felelőst kell kijelölni. Az adatvédelmi felelős csak szakorvos lehet.
az osztályvezető főorvos javaslata alapján a főigazgató bízza meg.
Az osztályos adatvédelmi felelős feladatai:

− vezeti az egészségügyi dokumentációba 
nyilvántartását. 

− az osztály dolgozóinak továbbképzést tart az adatvédelmi szabályzat végrehajtásáról.

− az osztályvezetőnek javaslatot tesz az adatvédelmi szabályzat és általánosságban az 
adatvédelem betartása érdeké
intézeti adatvédelmi biztosnak, ha azok jelentősége vagy általános, több osztályt érintő 
jellege megkívánja. 

− ellenőrzi az orvosi titoktartási kötelezettség megtartását.

− előterjeszti az intézeti adat
adatkezelést kell végezniük és nem tartoznak a törvény által megjelölt személyek körébe.

− figyelemmel kíséri az osztályon történő valamennyi adatkezelést abból a szempontból, 
hogy az adatvédelmi szabályza

 

Az adatvédelmi képzés szabályozása 
A szabályzatot minden érintett munkavállalóval ismertetni kell. Minden telephelyen biztosítani kell 
a szabályzathoz való hozzáférést.
  

Az adatvédelmi jelentési kötelezettség szabályozása 
Különleges eseményekről (pl. érintettek bármely kérésének megtagadása, lopás, bármely hatóság 
részéről való megkeresés) jegyzőkönyvet, feljegyzést kell készíteni. Készíti az adatvédelmi felelős 
Példányszám: 3 db (1 db az intéz
adatvédelmi felelős saját példánya). 
Leadásának határideje: eseményt követő 72 órán belül, amennyiben sürgősség és az esemény 
jelentősége mást nem indokol.  

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

Józsefváros

Verziószám: 2. 

Rendelkezésére kell, hogy álljon minden olyan dokumentáció és egyéb információ, amely 
munkájának ellátásához szükséges. Betekinthet az adatvédelemmel kapcsolatos bármely 
iratba és dokumentációba.  

Tanácskozási és jóváhagyási joggal részt vesz minden olyan fórumon, ahol 
tartozó témák szerepelnek a napirenden.  

Indítványozza az egység adatvédelmi felelőseinek megbízását és a megbízás visszavonását. 

Előterjesztési jog illeti meg a vezetőség felé vitás kérdésekben, vagy ha a törvényi, illetve 
en Szabályzatban előírt szempontok veszélyeztetését, be nem tartását észleli és közvetlen 

intézkedése nem járt eredménnyel,  

Osztályos adatvédelmi felelős feladatai: 
adatkezelést végző, betegellátó és egyéb osztályokon adatvédel

felelőst kell kijelölni. Az adatvédelmi felelős csak szakorvos lehet. Az osztályos adatvédelmi felelőst 
az osztályvezető főorvos javaslata alapján a főigazgató bízza meg. 
Az osztályos adatvédelmi felelős feladatai: 

vezeti az egészségügyi dokumentációba bejegyzést tenni jogosultak aláírás minta 

az osztály dolgozóinak továbbképzést tart az adatvédelmi szabályzat végrehajtásáról.

az osztályvezetőnek javaslatot tesz az adatvédelmi szabályzat és általánosságban az 
adatvédelem betartása érdekében szükséges intézkedésekre. Észrevételeit továbbítja az 
intézeti adatvédelmi biztosnak, ha azok jelentősége vagy általános, több osztályt érintő 

ellenőrzi az orvosi titoktartási kötelezettség megtartását. 

előterjeszti az intézeti adatvédelmi biztosnak azon személyek megbízását, akiknek 
adatkezelést kell végezniük és nem tartoznak a törvény által megjelölt személyek körébe.

figyelemmel kíséri az osztályon történő valamennyi adatkezelést abból a szempontból, 
hogy az adatvédelmi szabályzat előírásai teljesülnek- e.  

Az adatvédelmi képzés szabályozása  
A szabályzatot minden érintett munkavállalóval ismertetni kell. Minden telephelyen biztosítani kell 
a szabályzathoz való hozzáférést.  

Az adatvédelmi jelentési kötelezettség szabályozása  
Különleges eseményekről (pl. érintettek bármely kérésének megtagadása, lopás, bármely hatóság 
részéről való megkeresés) jegyzőkönyvet, feljegyzést kell készíteni. Készíti az adatvédelmi felelős 
Példányszám: 3 db (1 db az intézményvezetőnek küldendő, 1 db az irattárba helyezendő, 1 db az 
adatvédelmi felelős saját példánya).  
Leadásának határideje: eseményt követő 72 órán belül, amennyiben sürgősség és az esemény 
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Rendelkezésére kell, hogy álljon minden olyan dokumentáció és egyéb információ, amely 
munkájának ellátásához szükséges. Betekinthet az adatvédelemmel kapcsolatos bármely 

fórumon, ahol a hatáskörébe 

Indítványozza az egység adatvédelmi felelőseinek megbízását és a megbízás visszavonását.  

Előterjesztési jog illeti meg a vezetőség felé vitás kérdésekben, vagy ha a törvényi, illetve 
en Szabályzatban előírt szempontok veszélyeztetését, be nem tartását észleli és közvetlen 

adatkezelést végző, betegellátó és egyéb osztályokon adatvédelmi 
Az osztályos adatvédelmi felelőst 

bejegyzést tenni jogosultak aláírás minta 

az osztály dolgozóinak továbbképzést tart az adatvédelmi szabályzat végrehajtásáról. 

az osztályvezetőnek javaslatot tesz az adatvédelmi szabályzat és általánosságban az 
ben szükséges intézkedésekre. Észrevételeit továbbítja az 

intézeti adatvédelmi biztosnak, ha azok jelentősége vagy általános, több osztályt érintő 

védelmi biztosnak azon személyek megbízását, akiknek 
adatkezelést kell végezniük és nem tartoznak a törvény által megjelölt személyek körébe. 

figyelemmel kíséri az osztályon történő valamennyi adatkezelést abból a szempontból, 

A szabályzatot minden érintett munkavállalóval ismertetni kell. Minden telephelyen biztosítani kell 

Különleges eseményekről (pl. érintettek bármely kérésének megtagadása, lopás, bármely hatóság 
részéről való megkeresés) jegyzőkönyvet, feljegyzést kell készíteni. Készíti az adatvédelmi felelős  

az irattárba helyezendő, 1 db az 

Leadásának határideje: eseményt követő 72 órán belül, amennyiben sürgősség és az esemény 
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IV. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZATRA VONATKOZÓ 

Területi és személyi hatály  
  
A Szabályzat e részének területi és személyi hatálya kiterjed: 

− minden egészségügyi ellátást nyújtó szervezeti egységre, szakmai felügyeletet, ellenőrzést 
végző szervezetre és természetes személyre, valamint minden 
amely, vagy aki egészségügyi és személyes adatot kezel. 

− minden, az egészségügyi ellátó hálózattal, valamint az egyéb adatkezelő szervvel 
kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes 
személyre (a továbbiakban: érintett) 

− minden, az Eüat. törvény előírásai szerint kezelt, az érintettre vonatkozó egészségügyi és 
személyazonosító adatra. 

− az adatkezeléssel kapcsolatba került vagy kerülő külső szolgáltatóra, amely a 
illetékességi körébe tartozó személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül. 

 

Az egészségügyi ellátó hálózat szerveinek adatkezelése 
  
Adatfelvétel  

− Az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az adatfelvétel 
időpontját és az adatfelvevő személyét. 

− A gyakorlatban, a beteg dokumentációjában történt minden feljegyzést, beírást aláírással 
vagy kézjeggyel, és ha szükséges, dátummal kell hitelesíteni, illetve elektronikus adatkezelés 
esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosí

Az adatkezelő bejelentkező nevének és jelszavának titkosan történő kezelése az adatkezelő 
kötelezettsége.  
  
Adatmódosítás  
Ha tévesztés, vagy más ok miatt a beírt adatot módosítani kell, az csak úgy végezhető el, ho
eredeti adat megállapítható legyen. Módosításnál is kézjeggyel el kell látni a módosítást, 
elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását és a bejegyzés 
naplózását a rendszernek biztosítani kell. 
Adattörlés  
Adatot törölni csak az érintett írásos kérelme alapján lehet. A törlés során be kell tartani az 
adatvédelmi előírásokat különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférésre. A törlés során a 
manuálisan kezelt adatokat fizikailag meg kell semmisíteni, elektronikusan tárolt a
azokat helyrehozhatatlanul meg kell változtatni. Érintettet a törlés következményeiről és 
veszélyeiről a törlés előtt tájékoztatni kell, és ezt az érintettel aláíratva a beteg dokumentációjában a 
kérelemmel együtt meg kell őrizni. 
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IV. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZATRA VONATKOZÓ 

SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

A Szabályzat e részének területi és személyi hatálya kiterjed:  

minden egészségügyi ellátást nyújtó szervezeti egységre, szakmai felügyeletet, ellenőrzést 
végző szervezetre és természetes személyre, valamint minden egyéb adatkezelő szervre 
amely, vagy aki egészségügyi és személyes adatot kezel.  

minden, az egészségügyi ellátó hálózattal, valamint az egyéb adatkezelő szervvel 
kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes 

yre (a továbbiakban: érintett)  

minden, az Eüat. törvény előírásai szerint kezelt, az érintettre vonatkozó egészségügyi és 
személyazonosító adatra.  

az adatkezeléssel kapcsolatba került vagy kerülő külső szolgáltatóra, amely a 
illetékességi körébe tartozó személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül. 

Az egészségügyi ellátó hálózat szerveinek adatkezelése  

Az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az adatfelvétel 
az adatfelvevő személyét.  

A gyakorlatban, a beteg dokumentációjában történt minden feljegyzést, beírást aláírással 
vagy kézjeggyel, és ha szükséges, dátummal kell hitelesíteni, illetve elektronikus adatkezelés 
esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását a rendszernek biztosítania kell. 

Az adatkezelő bejelentkező nevének és jelszavának titkosan történő kezelése az adatkezelő 

Ha tévesztés, vagy más ok miatt a beírt adatot módosítani kell, az csak úgy végezhető el, ho
eredeti adat megállapítható legyen. Módosításnál is kézjeggyel el kell látni a módosítást, 
elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását és a bejegyzés 
naplózását a rendszernek biztosítani kell.  

i csak az érintett írásos kérelme alapján lehet. A törlés során be kell tartani az 
adatvédelmi előírásokat különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférésre. A törlés során a 
manuálisan kezelt adatokat fizikailag meg kell semmisíteni, elektronikusan tárolt a
azokat helyrehozhatatlanul meg kell változtatni. Érintettet a törlés következményeiről és 
veszélyeiről a törlés előtt tájékoztatni kell, és ezt az érintettel aláíratva a beteg dokumentációjában a 
kérelemmel együtt meg kell őrizni.  
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IV. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZATRA VONATKOZÓ  

minden egészségügyi ellátást nyújtó szervezeti egységre, szakmai felügyeletet, ellenőrzést 
egyéb adatkezelő szervre 

minden, az egészségügyi ellátó hálózattal, valamint az egyéb adatkezelő szervvel 
kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes 

minden, az Eüat. törvény előírásai szerint kezelt, az érintettre vonatkozó egészségügyi és 

az adatkezeléssel kapcsolatba került vagy kerülő külső szolgáltatóra, amely a JESZ 
illetékességi körébe tartozó személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül.  

Az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az adatfelvétel 

A gyakorlatban, a beteg dokumentációjában történt minden feljegyzést, beírást aláírással 
vagy kézjeggyel, és ha szükséges, dátummal kell hitelesíteni, illetve elektronikus adatkezelés 

tását a rendszernek biztosítania kell.  
Az adatkezelő bejelentkező nevének és jelszavának titkosan történő kezelése az adatkezelő 

Ha tévesztés, vagy más ok miatt a beírt adatot módosítani kell, az csak úgy végezhető el, hogy az 
eredeti adat megállapítható legyen. Módosításnál is kézjeggyel el kell látni a módosítást, 
elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását és a bejegyzés 

i csak az érintett írásos kérelme alapján lehet. A törlés során be kell tartani az 
adatvédelmi előírásokat különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférésre. A törlés során a 
manuálisan kezelt adatokat fizikailag meg kell semmisíteni, elektronikusan tárolt adatok esetében 
azokat helyrehozhatatlanul meg kell változtatni. Érintettet a törlés következményeiről és 
veszélyeiről a törlés előtt tájékoztatni kell, és ezt az érintettel aláíratva a beteg dokumentációjában a 
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Adatbiztonság  
Manuálisan tárolt adatok esetében: 
A beteg személyes és egészségügyi adatait tartalmazó hagyományos betegdokumentáció gyógyító 
megelőző munkát támogató eszköz, elsősorban ennek a célnak kell alárendelni. A 
betegdokumentáció a gyógyítási folyamat során mindazon helyeken jelen van, ahol az el
kapcsolatos gyógyító-, ápolási-, ezekhez társuló kapcsolt
betegszállítás, esetdokumentáció, finanszírozás). 
Az eltulajdonítás ellen az alábbi rendelkezések betartása minden dolgozó kiemelt feladata: 
Az ellátás alatti, illetve az azzal kapcsolatos dokumentálást követően a betegdokumentációt el kell 
zárni, illetve olyan helyen kell tartani, ahol az egészségügyi dolgozók folyamatos jelenléte által a 
felügyelet biztosított.  
A betegdokumentációk megfelelő 
a JESZ vezetésének biztosítani kell. 
A beteggel kapcsolatos dokumentációk, adatok eltulajdonításának gyanúja esetén az egység 
adatvédelmi felelősét, távollétében a szervezeti egység vez
eltulajdonításakor jegyzőkönyvet kell felvenni, és az adatvédelmi felelőst haladéktalanul 
tájékoztatni kell az eseményről, a jegyzőkönyv egy példányának eljuttatása mellett. 
  
Az elektronikusan tárolt adatok esetében
védelme alatt leírt rendelkezések az irányadóak.
  

Az adatkezelő azonosítása  
  
A szervezeti egységekben a manuális
az aláírása azonosítja.  
Elektronikus adatkezelés esetén az aláírást az elektronikus felhasználó név 
helyettesíti. A belépési jogosultság engedélyezéséért a 
történő kezeléséért, azzal történő bármilyen visszaélésért a je
elektronikus rendszert szabad alkalmazni, amely a jelszavak kezelését képes titkosan kezelni, 
beleértve ebbe a „rendszergazdát” is. 
Manuális adatkezelés esetén az adatkezelő, vagy módosító személy azonosítása a 
nyilvántartásban rögzített aláírás mintával való összevetésével történik. 
Elektronikus adatkezelés esetén a rendszernek naplóznia kell a beavatkozás tényét. 
  
Az adatkezelők jogosultságának nyilvántartása 
A manuális dokumentációs rendszerben az elvárt adminisztratív tevékenységet a munkaköri leírás 
határozza meg.  
Elektronikus adatkezelés esetén a belépő dolgozó részére hozzáférési jogosultságot kell biztosítani, 
mely jogosultság a dolgozó távozásakor megsz
  

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

Józsefváros
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Manuálisan tárolt adatok esetében:  
A beteg személyes és egészségügyi adatait tartalmazó hagyományos betegdokumentáció gyógyító 
megelőző munkát támogató eszköz, elsősorban ennek a célnak kell alárendelni. A 
betegdokumentáció a gyógyítási folyamat során mindazon helyeken jelen van, ahol az el

, ezekhez társuló kapcsolt-, illetve kiegészítő tevékenység zajlik (pl. 
betegszállítás, esetdokumentáció, finanszírozás).  
Az eltulajdonítás ellen az alábbi rendelkezések betartása minden dolgozó kiemelt feladata: 

z ellátás alatti, illetve az azzal kapcsolatos dokumentálást követően a betegdokumentációt el kell 
zárni, illetve olyan helyen kell tartani, ahol az egészségügyi dolgozók folyamatos jelenléte által a 

A betegdokumentációk megfelelő biztonságos tárolásának tárgyi feltételeit, az archiválás feltételeit 
vezetésének biztosítani kell.  

A beteggel kapcsolatos dokumentációk, adatok eltulajdonításának gyanúja esetén az egység 
adatvédelmi felelősét, távollétében a szervezeti egység vezetőjét kell értesíteni. Tényleges adat 
eltulajdonításakor jegyzőkönyvet kell felvenni, és az adatvédelmi felelőst haladéktalanul 
tájékoztatni kell az eseményről, a jegyzőkönyv egy példányának eljuttatása mellett. 

Az elektronikusan tárolt adatok esetében A II. rész elektronikusan tárolt adatok környezetének 
alatt leírt rendelkezések az irányadóak. 

manuális nyilvántartások esetében adatkezeléssel foglalkozó dolgozót 

Elektronikus adatkezelés esetén az aláírást az elektronikus felhasználó név 
helyettesíti. A belépési jogosultság engedélyezéséért a JESZ rendszergazdája felel. A jelszó titkosan 
történő kezeléséért, azzal történő bármilyen visszaélésért a jelszó tulajdonosa felel. Csak olyan 
elektronikus rendszert szabad alkalmazni, amely a jelszavak kezelését képes titkosan kezelni, 
beleértve ebbe a „rendszergazdát” is.  

adatkezelés esetén az adatkezelő, vagy módosító személy azonosítása a 
nyilvántartásban rögzített aláírás mintával való összevetésével történik.  
Elektronikus adatkezelés esetén a rendszernek naplóznia kell a beavatkozás tényét. 

Az adatkezelők jogosultságának nyilvántartása  
A manuális dokumentációs rendszerben az elvárt adminisztratív tevékenységet a munkaköri leírás 

Elektronikus adatkezelés esetén a belépő dolgozó részére hozzáférési jogosultságot kell biztosítani, 
mely jogosultság a dolgozó távozásakor megszűnik.  
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A beteg személyes és egészségügyi adatait tartalmazó hagyományos betegdokumentáció gyógyító 
megelőző munkát támogató eszköz, elsősorban ennek a célnak kell alárendelni. A 
betegdokumentáció a gyógyítási folyamat során mindazon helyeken jelen van, ahol az ellátással 

, illetve kiegészítő tevékenység zajlik (pl. 

Az eltulajdonítás ellen az alábbi rendelkezések betartása minden dolgozó kiemelt feladata:  
z ellátás alatti, illetve az azzal kapcsolatos dokumentálást követően a betegdokumentációt el kell 

zárni, illetve olyan helyen kell tartani, ahol az egészségügyi dolgozók folyamatos jelenléte által a 

biztonságos tárolásának tárgyi feltételeit, az archiválás feltételeit 

A beteggel kapcsolatos dokumentációk, adatok eltulajdonításának gyanúja esetén az egység 
etőjét kell értesíteni. Tényleges adat 

eltulajdonításakor jegyzőkönyvet kell felvenni, és az adatvédelmi felelőst haladéktalanul 
tájékoztatni kell az eseményről, a jegyzőkönyv egy példányának eljuttatása mellett.  

A II. rész elektronikusan tárolt adatok környezetének 

nyilvántartások esetében adatkezeléssel foglalkozó dolgozót 

Elektronikus adatkezelés esetén az aláírást az elektronikus felhasználó név – jelszó páros 
rendszergazdája felel. A jelszó titkosan 

lszó tulajdonosa felel. Csak olyan 
elektronikus rendszert szabad alkalmazni, amely a jelszavak kezelését képes titkosan kezelni, 

adatkezelés esetén az adatkezelő, vagy módosító személy azonosítása a humánpolitikai 

Elektronikus adatkezelés esetén a rendszernek naplóznia kell a beavatkozás tényét.  

A manuális dokumentációs rendszerben az elvárt adminisztratív tevékenységet a munkaköri leírás 

Elektronikus adatkezelés esetén a belépő dolgozó részére hozzáférési jogosultságot kell biztosítani, 
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Eljárás az adatok sérülése esetén 

• Az adatok, dokumentumok sérülése, elvesztése vonatkozásában a fő hangsúly a 
megelőzésen van. Ennek biztosítására a Szabályzatban foglaltak betartása, azok ellenőrzése 
egyaránt fontos.  

• Az egészségügyi és személye
rendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a 
károsodott adatok pótlását. A sérült adat pótlásáért annak a szervezeti egységnek a vezetője 
felelős, ahol a sérülés bekö
osztályok vezetőit, ahol a beteget kezelték és a kezelésből fakadóan az adatok megsérültek. 
A pótolt adatokon a pótlás idejét és tényét fel kell tüntetni. A pótlásról jegyzőkönyvet kell 
felvenni, amit a szervezeti egység vezetőjének kell hitelesítenie. 

• Elektronikusan tárolt adatok esetén a mentési 
adathordozók adatait felhasználva kell az adatok helyreállítását végrehajtani. A manuálisan 
kezelt adatok esetén a
biztosításán túl a JESZ
adatok visszakereshetőségének érdekében. 

 

Az adatkezelési rendszer sérülése, illetve károsodása esetére te
Manuális adatkezelés esetén:  
A dokumentumokat a tároló hely sérülésének elhárítása idejéig szükség esetén biztonságos helyre 
kell szállítani. Az adatok hozzáférésének biztonságát veszélyeztető állapot elhárítását azonnal meg 
kell kezdeni, az elhárítás idejére folyamatos felügyeletet k
zárható helyre kell szállítani.  
  
Elektronikus adatkezelés esetén: 
Az intézeti hálózat folyamatos üzemű. A működésének fenntartása is ehhez kell igazodjon. Az 
informatika dolgozóinak - munkaidejükön túl 
A rendszer (szoftver ill. hardver) leállásakor a recepció vagy valamelyik szakrendelés bármely 
munkatársa értesíti az informatikai készenléti ügyeletest, aki elvégzi a szerver újraindítását. 
rendszer működésképtelensége alatt az adatokat manuális módszerekkel kell rögzíteni, és a 
helyreállítást követően azokat a rendszerbe pótlólag felvenni.
A szerver újraindítása után, amennyiben adatvesztés történt, azonnal meg kell kezdeni az adatok 
visszatöltését a napi mentések 
osztályokat, hogy adataik milyen határidővel lettek visszatöltve. A felhasználók kötelesek egyeztetni 
adataikat a gépi adatokkal és a hiányzókat újra felvinni a számítógépes nyilvántartásba.
adatok szerverbe való visszatöltéséért az informatikai vezető a felelős. Az adatok újra beviteléért az 
egység adatvédelmi felelős felel. 
A hálózaton kívüli egyedi gépek adatvesztésének helyreállítását az informatika dolgozói végzik el, a 
szervezeti egységnél található napi mentések felhasználásával. Az adatok helyreállításáért és 
naprakészségéért az egység adatvédelmi felelős felel.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

Józsefváros

Verziószám: 2. 

Eljárás az adatok sérülése esetén  

Az adatok, dokumentumok sérülése, elvesztése vonatkozásában a fő hangsúly a 
megelőzésen van. Ennek biztosítására a Szabályzatban foglaltak betartása, azok ellenőrzése 

z egészségügyi és személyes adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a 
rendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a 
károsodott adatok pótlását. A sérült adat pótlásáért annak a szervezeti egységnek a vezetője 
felelős, ahol a sérülés bekövetkezett. Az adatpótlásba be kell vonni azon betegellátó 
osztályok vezetőit, ahol a beteget kezelték és a kezelésből fakadóan az adatok megsérültek. 
A pótolt adatokon a pótlás idejét és tényét fel kell tüntetni. A pótlásról jegyzőkönyvet kell 

it a szervezeti egység vezetőjének kell hitelesítenie.  

Elektronikusan tárolt adatok esetén a mentési – archiválási eljárás során alkalmazott 
adathordozók adatait felhasználva kell az adatok helyreállítását végrehajtani. A manuálisan 
kezelt adatok esetén a hagyományos adathordozók tárolásakor a fizikai védelem 

JESZ általános iratkezelési és iktatási szabályai szerint kell eljárni az 
adatok visszakereshetőségének érdekében.  

Az adatkezelési rendszer sérülése, illetve károsodása esetére tervezett intézkedések 

A dokumentumokat a tároló hely sérülésének elhárítása idejéig szükség esetén biztonságos helyre 
kell szállítani. Az adatok hozzáférésének biztonságát veszélyeztető állapot elhárítását azonnal meg 
kell kezdeni, az elhárítás idejére folyamatos felügyeletet kell biztosítani, vagy a dokumentumokat 

Elektronikus adatkezelés esetén:  
Az intézeti hálózat folyamatos üzemű. A működésének fenntartása is ehhez kell igazodjon. Az 

munkaidejükön túl - készenléti telefonos ügyeletet kell tartaniuk. 
A rendszer (szoftver ill. hardver) leállásakor a recepció vagy valamelyik szakrendelés bármely 
munkatársa értesíti az informatikai készenléti ügyeletest, aki elvégzi a szerver újraindítását. 

ége alatt az adatokat manuális módszerekkel kell rögzíteni, és a 
helyreállítást követően azokat a rendszerbe pótlólag felvenni.  
A szerver újraindítása után, amennyiben adatvesztés történt, azonnal meg kell kezdeni az adatok 
visszatöltését a napi mentések felhasználásával. A visszatöltés után értesíteni kell az érintett 
osztályokat, hogy adataik milyen határidővel lettek visszatöltve. A felhasználók kötelesek egyeztetni 
adataikat a gépi adatokkal és a hiányzókat újra felvinni a számítógépes nyilvántartásba.
adatok szerverbe való visszatöltéséért az informatikai vezető a felelős. Az adatok újra beviteléért az 

 
A hálózaton kívüli egyedi gépek adatvesztésének helyreállítását az informatika dolgozói végzik el, a 

eti egységnél található napi mentések felhasználásával. Az adatok helyreállításáért és 
naprakészségéért az egység adatvédelmi felelős felel. 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 

Azonosító: SZ-ADAT 

Változat: 02. 

Oldalszám: 16/25 

Az adatok, dokumentumok sérülése, elvesztése vonatkozásában a fő hangsúly a 
megelőzésen van. Ennek biztosítására a Szabályzatban foglaltak betartása, azok ellenőrzése 

s adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a 
rendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a 
károsodott adatok pótlását. A sérült adat pótlásáért annak a szervezeti egységnek a vezetője 

vetkezett. Az adatpótlásba be kell vonni azon betegellátó 
osztályok vezetőit, ahol a beteget kezelték és a kezelésből fakadóan az adatok megsérültek. 
A pótolt adatokon a pótlás idejét és tényét fel kell tüntetni. A pótlásról jegyzőkönyvet kell 

archiválási eljárás során alkalmazott 
adathordozók adatait felhasználva kell az adatok helyreállítását végrehajtani. A manuálisan 

hagyományos adathordozók tárolásakor a fizikai védelem 
általános iratkezelési és iktatási szabályai szerint kell eljárni az 

rvezett intézkedések  

A dokumentumokat a tároló hely sérülésének elhárítása idejéig szükség esetén biztonságos helyre 
kell szállítani. Az adatok hozzáférésének biztonságát veszélyeztető állapot elhárítását azonnal meg 

ell biztosítani, vagy a dokumentumokat 

Az intézeti hálózat folyamatos üzemű. A működésének fenntartása is ehhez kell igazodjon. Az 
telefonos ügyeletet kell tartaniuk.  

A rendszer (szoftver ill. hardver) leállásakor a recepció vagy valamelyik szakrendelés bármely 
munkatársa értesíti az informatikai készenléti ügyeletest, aki elvégzi a szerver újraindítását. A 

ége alatt az adatokat manuális módszerekkel kell rögzíteni, és a 

A szerver újraindítása után, amennyiben adatvesztés történt, azonnal meg kell kezdeni az adatok 
felhasználásával. A visszatöltés után értesíteni kell az érintett 

osztályokat, hogy adataik milyen határidővel lettek visszatöltve. A felhasználók kötelesek egyeztetni 
adataikat a gépi adatokkal és a hiányzókat újra felvinni a számítógépes nyilvántartásba. A mentett 
adatok szerverbe való visszatöltéséért az informatikai vezető a felelős. Az adatok újra beviteléért az 

A hálózaton kívüli egyedi gépek adatvesztésének helyreállítását az informatika dolgozói végzik el, a 
eti egységnél található napi mentések felhasználásával. Az adatok helyreállításáért és 
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Áramszünet esetén, amennyiben arról a Műszaki Osztály előre értesül, kötelessége arról a Döntés
előkészítő és Informatikai Osztály vezetőjét haladéktalanul értesíteni, akiknek kötelességük az 
információt az érdekelteknek továbbítani. A továbbiakban úgy kell eljárni, mint a szerver 
leállásakor. 
 

A gyógykezelés céljából történő adatkezelés 
Az egészségügyi adatok felvéte
adatoknak a gyógykezelt személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása 
egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és az 
foglaltak kivételével – önkéntes. 
Abban az esetben, ha a gyógykezelt személy önként fordul az intézményhez, a gyógykezeléssel 
összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását 
ellenkező nyilatkozat hiányában 
képviselőjét) tájékoztatni kell.  
 
Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és 
személyazonosító adatait átadni ha 

− valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy
betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben szenved, 
kivéve az Eüat. 15. § (6)

− arra szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség, 

− valószínűsíthető vagy beigazolódott heveny mérgezés esetén, 

− valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved, 

− az adatszolgáltatásra a magzat, illetve a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi 
állapotának megőrzése vagy védelme érdeké

− bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve 
szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot 
elrendelte,  

− az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokró
céljából van szükség.  

− Sürgős szükség, valamint a gyógykezelt személy belátási képességének hiánya esetén az 
önkéntességet védelmezni kell. 

− A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai 
szabályoknak megfelelő adatokat. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai 
szabályoknak megfelelően 
felvétele szükséges.  

− Kerülni kell azon adatok rögzítését, amik közvetlenül nem kapcsolato
gyógykezelésével. Ezen adatok felvételére a kórlapba csak akkor kerülhet sor, ha azok a 
beteg gyógykezelésében szerepet játszanak. 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

Józsefváros

Verziószám: 2. 

Áramszünet esetén, amennyiben arról a Műszaki Osztály előre értesül, kötelessége arról a Döntés
matikai Osztály vezetőjét haladéktalanul értesíteni, akiknek kötelességük az 

információt az érdekelteknek továbbítani. A továbbiakban úgy kell eljárni, mint a szerver 

A gyógykezelés céljából történő adatkezelés  
Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. Az egészségügyi és a személyazonosító 
adatoknak a gyógykezelt személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása 
egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és az 

önkéntes.  
Abban az esetben, ha a gyógykezelt személy önként fordul az intézményhez, a gyógykezeléssel 
összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását 
ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes 

Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és 
személyazonosító adatait átadni ha  

valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben szenved, 

bekezdése szerinti esetet,  

és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,  

thető vagy beigazolódott heveny mérgezés esetén,  

valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved, 

az adatszolgáltatásra a magzat, illetve a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi 
állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség,  

bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve 
szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot 

az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés 

Sürgős szükség, valamint a gyógykezelt személy belátási képességének hiánya esetén az 
önkéntességet védelmezni kell.  

A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai 
zabályoknak megfelelő adatokat. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai 

szabályoknak megfelelően - kötelezően felveendő adatokon kívül mely egészségügyi adat 

Kerülni kell azon adatok rögzítését, amik közvetlenül nem kapcsolato
gyógykezelésével. Ezen adatok felvételére a kórlapba csak akkor kerülhet sor, ha azok a 
beteg gyógykezelésében szerepet játszanak.  

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 

Azonosító: SZ-ADAT 

Változat: 02. 

Oldalszám: 17/25 

Áramszünet esetén, amennyiben arról a Műszaki Osztály előre értesül, kötelessége arról a Döntés-
matikai Osztály vezetőjét haladéktalanul értesíteni, akiknek kötelességük az 

információt az érdekelteknek továbbítani. A továbbiakban úgy kell eljárni, mint a szerver 

le a gyógykezelés része. Az egészségügyi és a személyazonosító 
adatoknak a gyógykezelt személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása – az 
egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és az Eüat. 13. § 

Abban az esetben, ha a gyógykezelt személy önként fordul az intézményhez, a gyógykezeléssel 
összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – 

dottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes 

Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és 

a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben szenved, 

valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved,  

az adatszolgáltatásra a magzat, illetve a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi 

bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve 
szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot 

l szóló törvény szerinti ellenőrzés 

Sürgős szükség, valamint a gyógykezelt személy belátási képességének hiánya esetén az 

A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai 
zabályoknak megfelelő adatokat. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai 

kötelezően felveendő adatokon kívül mely egészségügyi adat 

Kerülni kell azon adatok rögzítését, amik közvetlenül nem kapcsolatosak a beteg 
gyógykezelésével. Ezen adatok felvételére a kórlapba csak akkor kerülhet sor, ha azok a 
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− A pszichiátriai beteg esetében kivételesen korlátozható a betegnek az egészségügyi 
dokumentáció megismeréséhez való joga, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a beteg 
gyógyulását nagymértékben veszélyeztetné, vagy más személy személyiségi jogait sértené az
egészségügyi dokumentáció megismerése. A korlátozás elrendelésére kizárólag orvos 
jogosult. A korlátozás elrendeléséről a betegjogi képviselőt és a beteg törvényes vagy 
meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul értesíteni kell. 

− A gyógykezelés során az e
kialakítani, hogy a dokumentációhoz, illetve a beteg személyes adataihoz kizárólag a 
gyógykezelt személy gyógykezelését végzők férhessenek hozzá. 

− A diagnosztikai vizsgálatoknál a vizsgálatra behívás ne
történjen, hanem anonim módon hívószám alkalmazásával. 

 

Orvosi titok védelme  
A betegellátót, valamint a JESZ
állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégz
adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási 
kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A titoktartási 
kötelezettség tehát nemcsak a kezelést, végző orvost, illetve 
intézmény minden dolgozóját.  
A betegellátók – a gyógykezelt személy választott háziorvosa, valamint az igazságügyi orvos
szakértő kivételével – a titoktartási kötelezettség azzal a betege
gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további 
gyógykezelése érdekében szükségesek. 
A titoktartási kötelezettsége alól írásban felmentést adhat a beteg, vagy törvényen alapuló 
adatszolgáltatási kötelezettség.  
Az orvosi titok védelme érdekében szükséges, hogy az intézmény valamennyi dolgozója 
kötelezettséget vállaljon az orvosi titok megtartására. A kötelezettséget a dolgozó munkaköri 
leírásába kell foglalni.  
 

A gyógykezelés során jelen lévő személyek 
A gyógykezelés során a kezelést végző orvos és a betegellátásban részt vevő más személyek 
lehetnek jelen, valamint akinek jelenlétéhez a beteg hozzájárult. 
Fogva tartott vagy szabadságelvonással büntetett személy esetében a rendő
állományú tagja vagy a büntetés
jogait és méltóságát ilyenkor is tiszteletben kell tartani 
Ezen túlmenően jelen lehet az,  

− aki a beteget az adott betegség miatt már kezelte, 

− akinek az igazgató szakmai ok miatt engedélyt adott. A gyógykezelt személy kifejezett 
tiltakozásának ebben az esetben helyt kell adni. 

A hozzájárulást a gyógykezelt személy szóban is megteheti a kezelést végző orvosnak. 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
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A pszichiátriai beteg esetében kivételesen korlátozható a betegnek az egészségügyi 
dokumentáció megismeréséhez való joga, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a beteg 
gyógyulását nagymértékben veszélyeztetné, vagy más személy személyiségi jogait sértené az
egészségügyi dokumentáció megismerése. A korlátozás elrendelésére kizárólag orvos 
jogosult. A korlátozás elrendeléséről a betegjogi képviselőt és a beteg törvényes vagy 
meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul értesíteni kell.  

A gyógykezelés során az egészségügyi dokumentáció kezelésének rendjét úgy kell 
kialakítani, hogy a dokumentációhoz, illetve a beteg személyes adataihoz kizárólag a 
gyógykezelt személy gyógykezelését végzők férhessenek hozzá.  

A diagnosztikai vizsgálatoknál a vizsgálatra behívás ne a beteg nevének szólításával 
történjen, hanem anonim módon hívószám alkalmazásával.  

 közalkalmazotti jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi 
állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb 
adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási 
kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A titoktartási 

k a kezelést, végző orvost, illetve a szakdolgozókat
 

a gyógykezelt személy választott háziorvosa, valamint az igazságügyi orvos
a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg 

gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további 
gyógykezelése érdekében szükségesek.  
A titoktartási kötelezettsége alól írásban felmentést adhat a beteg, vagy törvényen alapuló 

 
Az orvosi titok védelme érdekében szükséges, hogy az intézmény valamennyi dolgozója 
kötelezettséget vállaljon az orvosi titok megtartására. A kötelezettséget a dolgozó munkaköri 

rán jelen lévő személyek  
A gyógykezelés során a kezelést végző orvos és a betegellátásban részt vevő más személyek 
lehetnek jelen, valamint akinek jelenlétéhez a beteg hozzájárult.  
Fogva tartott vagy szabadságelvonással büntetett személy esetében a rendő
állományú tagja vagy a büntetés-végrehajtási szervezet jogviszonyban álló tagja. A beteg emberi 
jogait és méltóságát ilyenkor is tiszteletben kell tartani  

 

aki a beteget az adott betegség miatt már kezelte,  

kinek az igazgató szakmai ok miatt engedélyt adott. A gyógykezelt személy kifejezett 
tiltakozásának ebben az esetben helyt kell adni.  

A hozzájárulást a gyógykezelt személy szóban is megteheti a kezelést végző orvosnak. 
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A pszichiátriai beteg esetében kivételesen korlátozható a betegnek az egészségügyi 
dokumentáció megismeréséhez való joga, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a beteg 
gyógyulását nagymértékben veszélyeztetné, vagy más személy személyiségi jogait sértené az 
egészségügyi dokumentáció megismerése. A korlátozás elrendelésére kizárólag orvos 
jogosult. A korlátozás elrendeléséről a betegjogi képviselőt és a beteg törvényes vagy 

gészségügyi dokumentáció kezelésének rendjét úgy kell 
kialakítani, hogy a dokumentációhoz, illetve a beteg személyes adataihoz kizárólag a 

a beteg nevének szólításával 

közalkalmazotti jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi 
éssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb 

adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási 
kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A titoktartási 

a szakdolgozókat köti, hanem az 

a gyógykezelt személy választott háziorvosa, valamint az igazságügyi orvos-
llátóval szemben is köti, aki a beteg 

gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további 

A titoktartási kötelezettsége alól írásban felmentést adhat a beteg, vagy törvényen alapuló 

Az orvosi titok védelme érdekében szükséges, hogy az intézmény valamennyi dolgozója 
kötelezettséget vállaljon az orvosi titok megtartására. A kötelezettséget a dolgozó munkaköri 

A gyógykezelés során a kezelést végző orvos és a betegellátásban részt vevő más személyek 

Fogva tartott vagy szabadságelvonással büntetett személy esetében a rendőrség hivatásos 
végrehajtási szervezet jogviszonyban álló tagja. A beteg emberi 

kinek az igazgató szakmai ok miatt engedélyt adott. A gyógykezelt személy kifejezett 

A hozzájárulást a gyógykezelt személy szóban is megteheti a kezelést végző orvosnak.  
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Adattovábbítás a háziorvos részére
A kezelést végző orvos az általa megállapított, a betegre vonatkozó adatokat 
ezt kifejezetten nem tiltotta meg 
következményeiről a beteget a kezelés megkezdése előtt t
 

A beteg joga a tájékoztatáshoz 
A betegellátás megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell a 
tájékoztatása az adatvédelemről a kezelést végző orvos kötelessége. 
A gyógykezelt személy gyógykezeléséve
vagy a betegellátó osztály vezetője adja meg
gyógykezeléséről tájékoztatást nem adhat, kivéve, ha a beteg kezelését végző orvos erre az adott 
beteg esetében felhatalmazta. A tájékoztatás személyesen történik. 
Telefonon, telefaxon az Eüat 11. § (1)
adható.  
Hozzátartozó és más személy tájékoztatása 
A beteg az intézménybe történt 
várható kimeneteléről, egészségi állapotá
teljes felvilágosítás illetve ebből kik zárandók ki. A beteget a rendelkezés lehetőségéről tájékoztatni 
kell.  
 
Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 
A beteg (törvényes képviselője) jogosult tájékoztat
egészségügyi adatokról, betekinthet az egészségügyi dokumentációba, illetve azokról saját 
költségére másolatot kérhet.  
Egészségügyi adatairól indokolt célra 
írásos véleményt kapni.  
A beteg élhet azon jogával, hogy a betegdokumentációba való betekintési jogát más személy 
számára megengedje, vagy megtiltsa. A tiltás érvényesítésétől csak gondozása érdekében közeli 
hozzátartozó vagy gondozásra köteles szemé
A felhatalmazást a gyógykezelés ideje alatt írásban lehet megtenni. 
Megkezdett, de még nem befejezett ellátás esetén a tájékoztatást az adott ellátással kapcsolatban a 
kezelést végző orvos adja meg. Folyamatban lévő ellátás
másolatot saját költségére kaphat a kezelést végző orvos által. 
A gyógykezelt személy halála esetén a halál okával összefüggésbe hozható, továbbá a halál 
bekövetkeztét megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos adatokat megisme

- törvényes képviselője, 
- közeli hozzátartozója, 
- örököse, 

a jogcím hiteles igazolása után.  
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Adattovábbítás a háziorvos részére  
A kezelést végző orvos az általa megállapított, a betegre vonatkozó adatokat –
ezt kifejezetten nem tiltotta meg – továbbítja a beteg háziorvosának. A tiltás lehetőségéről, annak 
következményeiről a beteget a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.  

A beteg joga a tájékoztatáshoz  
A betegellátás megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell a JESZ adatvédelmi rendjéről. A beteg 
tájékoztatása az adatvédelemről a kezelést végző orvos kötelessége.  
A gyógykezelt személy gyógykezelésével kapcsolatos tájékoztatást a beteg kezelését végző orvos 
vagy a betegellátó osztály vezetője adja meg. Szakdolgozó, illetve más dolgozó a beteg 
gyógykezeléséről tájékoztatást nem adhat, kivéve, ha a beteg kezelését végző orvos erre az adott 
beteg esetében felhatalmazta. A tájékoztatás személyesen történik.  

11. § (1) alapján a beteg gyógykezeléséről érdemi tájékoztatás nem 

Hozzátartozó és más személy tájékoztatása  
A beteg az intézménybe történt kezelésekor vagy később rendelkezhet, hogy
várható kimeneteléről, egészségi állapotának változásáról mely személyeknek adható részleges vagy 
teljes felvilágosítás illetve ebből kik zárandók ki. A beteget a rendelkezés lehetőségéről tájékoztatni 

Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga  
A beteg (törvényes képviselője) jogosult tájékoztatást kapni a rá vonatkozó személyazonosító és 
egészségügyi adatokról, betekinthet az egészségügyi dokumentációba, illetve azokról saját 

Egészségügyi adatairól indokolt célra – saját költségére – jogosult összefoglaló vagy kivon

A beteg élhet azon jogával, hogy a betegdokumentációba való betekintési jogát más személy 
számára megengedje, vagy megtiltsa. A tiltás érvényesítésétől csak gondozása érdekében közeli 
hozzátartozó vagy gondozásra köteles személy kérésére lehet eltekinteni.  
A felhatalmazást a gyógykezelés ideje alatt írásban lehet megtenni.  
Megkezdett, de még nem befejezett ellátás esetén a tájékoztatást az adott ellátással kapcsolatban a 
kezelést végző orvos adja meg. Folyamatban lévő ellátás esetén a beteg a dokumentációról 
másolatot saját költségére kaphat a kezelést végző orvos által.  
A gyógykezelt személy halála esetén a halál okával összefüggésbe hozható, továbbá a halál 
bekövetkeztét megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos adatokat megismerheti az elhunyt 

törvényes képviselője,  
közeli hozzátartozója,  
örököse,  
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– amennyiben a beteg 
továbbítja a beteg háziorvosának. A tiltás lehetőségéről, annak 

adatvédelmi rendjéről. A beteg 

l kapcsolatos tájékoztatást a beteg kezelését végző orvos 
, illetve más dolgozó a beteg 

gyógykezeléséről tájékoztatást nem adhat, kivéve, ha a beteg kezelését végző orvos erre az adott 

alapján a beteg gyógykezeléséről érdemi tájékoztatás nem 

, hogy betegségéről, annak 
mely személyeknek adható részleges vagy 

teljes felvilágosítás illetve ebből kik zárandók ki. A beteget a rendelkezés lehetőségéről tájékoztatni 

ást kapni a rá vonatkozó személyazonosító és 
egészségügyi adatokról, betekinthet az egészségügyi dokumentációba, illetve azokról saját 

jogosult összefoglaló vagy kivonatos 

A beteg élhet azon jogával, hogy a betegdokumentációba való betekintési jogát más személy 
számára megengedje, vagy megtiltsa. A tiltás érvényesítésétől csak gondozása érdekében közeli 

Megkezdett, de még nem befejezett ellátás esetén a tájékoztatást az adott ellátással kapcsolatban a 
esetén a beteg a dokumentációról 

A gyógykezelt személy halála esetén a halál okával összefüggésbe hozható, továbbá a halál 
rheti az elhunyt  
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A megjelölt személyek a fenti adatokról 
kiadása az intézményvezető engedélyével és az egység 
történhet.  
 

Közegészségügyi, járványügyi célból történő adatkezelés 
A betegellátó haladéktalanul továbbítja az ÁNTSZ felé az egészségügyi és személyazonosító adatot 
a vonatkozó jogszabályban részletezett 

− fertőző betegséget észlel, vagy annak gyanúja merül fel, 

− foglalkozási eredetű megbetegedést észlel, vagy annak gyanúja merül fel, 

− anyag hatásának van kitéve az érintett foglalkozásának gyakorlása közben, és annak 
koncentrációja meghaladja a megengedett mértéket. 

HIV vírussal történt fertőzés szűrővizsgálatakor az érintett személyazonosító adatait nem köteles 
megadni, pozitív eredmény esetén azonban azokat a betegellátó felhívására köteles átadni. Erről az 
érintettet a szűrővizsgálat megkezdése előtt tájékoztatni kell
  
Epidemiológiai vizsgálatok, elemzések 
Daganatos eredetű betegség észlelése esetén a gyógykezelt személy egészségügyi és 
személyazonosító adatait a Nemzeti Rákregiszternek kell továbbítani. A Nemzeti Rákregisztert az 
Országos Onkológiai Intézet 
felhatalmazott személy végzi.  
 
Statisztikai célú adatkezelés  
Az egészségügyi adatok statisztikai célra, személyazonosításra alkalmatlan módon korlátlanul 
kezelhetők, személyazonosításra alkalmas mó
  
Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés 
Tudományos kutatás céljából kutatási kérelem alapján a tárolt adatokba be lehet tekinteni. 
A kutatási kérelemben meg kell határozni a megismerni kívánt adatok
kutatásra az engedélyt a szervezeti egységben felvett adatok tekintetében a szervezeti egység 
vezetője írásban adja meg.  
A kutatási kérelmekről és a megadott engedély alapján 
nyilvántartást kell vezetni, melyet 10 évig meg kell őrizni. 
Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is 
tartalmazó másolat.  
A kutatási kérelem megtagadását írásban meg kell indokolni. A kérelmező a megtagadás esetén 
bírósághoz fordulhat. E tekintetben az Adatvédelmi törvény szabályai az irányadóak. 
  

Társadalombiztosítási igazgatási szervek adatkezelése 
A társadalombiztosítási igazgatási szervek részére abban az esetben továbbítható egészségügyi és 
személyazonosító adat, amennyiben: 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
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A megjelölt személyek a fenti adatokról – saját költségükre – másolatot kaphatnak. A másolat 
vezető engedélyével és az egység adatvédelmi felelőse jóváhagyásával 

Közegészségügyi, járványügyi célból történő adatkezelés  
A betegellátó haladéktalanul továbbítja az ÁNTSZ felé az egészségügyi és személyazonosító adatot 
a vonatkozó jogszabályban részletezett  

séget észlel, vagy annak gyanúja merül fel,  

foglalkozási eredetű megbetegedést észlel, vagy annak gyanúja merül fel, 

anyag hatásának van kitéve az érintett foglalkozásának gyakorlása közben, és annak 
meghaladja a megengedett mértéket.  

vírussal történt fertőzés szűrővizsgálatakor az érintett személyazonosító adatait nem köteles 
megadni, pozitív eredmény esetén azonban azokat a betegellátó felhívására köteles átadni. Erről az 
érintettet a szűrővizsgálat megkezdése előtt tájékoztatni kell.  

Epidemiológiai vizsgálatok, elemzések  
Daganatos eredetű betegség észlelése esetén a gyógykezelt személy egészségügyi és 
személyazonosító adatait a Nemzeti Rákregiszternek kell továbbítani. A Nemzeti Rákregisztert az 
Országos Onkológiai Intézet vezeti. Az adattovábbítást az intézmény

 
Az egészségügyi adatok statisztikai célra, személyazonosításra alkalmatlan módon korlátlanul 

yazonosításra alkalmas módon csak az érintett írásos hozzájárulásával 

Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés  
Tudományos kutatás céljából kutatási kérelem alapján a tárolt adatokba be lehet tekinteni. 
A kutatási kérelemben meg kell határozni a megismerni kívánt adatok körét, a kutatás célját. A 
kutatásra az engedélyt a szervezeti egységben felvett adatok tekintetében a szervezeti egység 

A kutatási kérelmekről és a megadott engedély alapján az adatokhoz hozzájutott személyekről 
kell vezetni, melyet 10 évig meg kell őrizni.  

Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is 

A kutatási kérelem megtagadását írásban meg kell indokolni. A kérelmező a megtagadás esetén 
hoz fordulhat. E tekintetben az Adatvédelmi törvény szabályai az irányadóak. 

Társadalombiztosítási igazgatási szervek adatkezelése  
A társadalombiztosítási igazgatási szervek részére abban az esetben továbbítható egészségügyi és 

mennyiben:  
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másolatot kaphatnak. A másolat 
adatvédelmi felelőse jóváhagyásával 

A betegellátó haladéktalanul továbbítja az ÁNTSZ felé az egészségügyi és személyazonosító adatot 

foglalkozási eredetű megbetegedést észlel, vagy annak gyanúja merül fel,  

anyag hatásának van kitéve az érintett foglalkozásának gyakorlása közben, és annak 

vírussal történt fertőzés szűrővizsgálatakor az érintett személyazonosító adatait nem köteles 
megadni, pozitív eredmény esetén azonban azokat a betegellátó felhívására köteles átadni. Erről az 

Daganatos eredetű betegség észlelése esetén a gyógykezelt személy egészségügyi és 
személyazonosító adatait a Nemzeti Rákregiszternek kell továbbítani. A Nemzeti Rákregisztert az 

ményvezető által erre 

Az egészségügyi adatok statisztikai célra, személyazonosításra alkalmatlan módon korlátlanul 
csak az érintett írásos hozzájárulásával  

Tudományos kutatás céljából kutatási kérelem alapján a tárolt adatokba be lehet tekinteni.  
körét, a kutatás célját. A 

kutatásra az engedélyt a szervezeti egységben felvett adatok tekintetében a szervezeti egység 

adatokhoz hozzájutott személyekről 

Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is 

A kutatási kérelem megtagadását írásban meg kell indokolni. A kérelmező a megtagadás esetén 
hoz fordulhat. E tekintetben az Adatvédelmi törvény szabályai az irányadóak.  

A társadalombiztosítási igazgatási szervek részére abban az esetben továbbítható egészségügyi és 
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−  arra az érintettnek járó társadalombiztosítási ellátások megállapítása, folyósítása céljából 
van szükség, és az-az egészségi állapot alapján történik, valamint 

− a társadalombiztosítási alapok kezelői gazdálkodásának, továbbá a társadalombiztos
ellátások folyósításának ellenőrzése céljából indokolt. 

A társadalombiztosítási igazgatási szervek által lefolytatott ellenőrzés során a társadalombiztosítás 
szerveinek csak orvos, illetve gyógyszerész végzettségű alkalmazottja ismerheti meg a gyógy
személy összekapcsolt egészségügyi és személyazonosító adatait. 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
a 43/1999.(III.3) kormányrendeletben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében az
b) és f) pontjában, valamint a meghatá
vonatkozóan adatkezelést végezhetnek a központi szervezeti egységekben, valamint az egyes 
betegellátást végző szervezeti egységekben az intézetvezetők ált
  

Adattovábbítás az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli szerv megkeresésére 
A továbbítás hatályossága  
A személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adat időbeli és területi korlát nélkül továbbítható. 
Az alábbi szervek részére írásbeli megkeresés alapján a kezelést végző orvos átadja az érintett 
egészségügyi és személyes adatait: 

− büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvos szakértő, 
polgári és közigazgatási ügyben az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvos szakértő, 

− szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek, 

− a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
Törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás 
körében.  

A megkeresésének tartalmaznia kell az adatkezelés célját, és meg kell jel
annyi és olyan adat továbbítható, mely az adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlenül 
szükséges.  
  
Bűncselekményből eredő sérülés esetén 
A kezelést végző orvos a gyógykezelt személy első ellátása során a rendőrségnek ha
bejelenti a gyógykezelt személy személyes adatait, ha a gyógykezelt személy 8 napon túl gyógyuló 
sérülést szenvedett, és a sérülés feltehetően bűncselekmény következménye. 
A fenti esetben a kezelést végző orvos továbbítja az érintett személya
képviselőnek.  
Kiskorú érintett első ízben történő ellátása esetén, amennyiben feltételezhető, hogy sérülése vagy 
betegsége bántalmazás, vagy elhanyagolás következménye, illetve az ellátás során erre utaló 
körülményekről szerez tudomást, a kezelést végző orvos köteles értesíteni az illetékes gyermekjóléti 
szolgálatot.  
A bejelentéshez a gyógykezelt személy hozzájárulása nem szükséges. A bejelentés az első ellátó 
orvos által történik, telefonon. A jelentés tényét az egészségügyi 
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arra az érintettnek járó társadalombiztosítási ellátások megállapítása, folyósítása céljából 
az egészségi állapot alapján történik, valamint  

a társadalombiztosítási alapok kezelői gazdálkodásának, továbbá a társadalombiztos
ellátások folyósításának ellenőrzése céljából indokolt.  

A társadalombiztosítási igazgatási szervek által lefolytatott ellenőrzés során a társadalombiztosítás 
szerveinek csak orvos, illetve gyógyszerész végzettségű alkalmazottja ismerheti meg a gyógy
személy összekapcsolt egészségügyi és személyazonosító adatait.  
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény felhatalmazása alapján 
a 43/1999.(III.3) kormányrendeletben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében az
b) és f) pontjában, valamint a meghatározott célok érdekében a finanszírozási adatokra 
vonatkozóan adatkezelést végezhetnek a központi szervezeti egységekben, valamint az egyes 
betegellátást végző szervezeti egységekben az intézetvezetők által erre felhatalmazott személyek. 

Adattovábbítás az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli szerv megkeresésére 

A személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adat időbeli és területi korlát nélkül továbbítható. 
ek részére írásbeli megkeresés alapján a kezelést végző orvos átadja az érintett 

egészségügyi és személyes adatait:  

büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvos szakértő, 
polgári és közigazgatási ügyben az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvos szakértő, 

szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek,  

a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
Törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás 

A megkeresésének tartalmaznia kell az adatkezelés célját, és meg kell jelölni az adatok körét. Csak 
annyi és olyan adat továbbítható, mely az adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlenül 

Bűncselekményből eredő sérülés esetén  
A kezelést végző orvos a gyógykezelt személy első ellátása során a rendőrségnek ha
bejelenti a gyógykezelt személy személyes adatait, ha a gyógykezelt személy 8 napon túl gyógyuló 
sérülést szenvedett, és a sérülés feltehetően bűncselekmény következménye.  
A fenti esetben a kezelést végző orvos továbbítja az érintett személyazonosító adatait a betegjogi 

Kiskorú érintett első ízben történő ellátása esetén, amennyiben feltételezhető, hogy sérülése vagy 
betegsége bántalmazás, vagy elhanyagolás következménye, illetve az ellátás során erre utaló 

tudomást, a kezelést végző orvos köteles értesíteni az illetékes gyermekjóléti 

A bejelentéshez a gyógykezelt személy hozzájárulása nem szükséges. A bejelentés az első ellátó 
orvos által történik, telefonon. A jelentés tényét az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell. 
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arra az érintettnek járó társadalombiztosítási ellátások megállapítása, folyósítása céljából 

a társadalombiztosítási alapok kezelői gazdálkodásának, továbbá a társadalombiztosítási 

A társadalombiztosítási igazgatási szervek által lefolytatott ellenőrzés során a társadalombiztosítás 
szerveinek csak orvos, illetve gyógyszerész végzettségű alkalmazottja ismerheti meg a gyógykezelt 

szóló 1997. évi LXXXIII. törvény felhatalmazása alapján 
a 43/1999.(III.3) kormányrendeletben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében az Eüat 4 .§ (2) 

rozott célok érdekében a finanszírozási adatokra 
vonatkozóan adatkezelést végezhetnek a központi szervezeti egységekben, valamint az egyes 

al erre felhatalmazott személyek.  

Adattovábbítás az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli szerv megkeresésére  

A személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adat időbeli és területi korlát nélkül továbbítható.  
ek részére írásbeli megkeresés alapján a kezelést végző orvos átadja az érintett 

büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvos szakértő, 
polgári és közigazgatási ügyben az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvos szakértő,  

a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. 
Törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás 

ölni az adatok körét. Csak 
annyi és olyan adat továbbítható, mely az adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlenül 

A kezelést végző orvos a gyógykezelt személy első ellátása során a rendőrségnek haladéktalanul 
bejelenti a gyógykezelt személy személyes adatait, ha a gyógykezelt személy 8 napon túl gyógyuló 

zonosító adatait a betegjogi 

Kiskorú érintett első ízben történő ellátása esetén, amennyiben feltételezhető, hogy sérülése vagy 
betegsége bántalmazás, vagy elhanyagolás következménye, illetve az ellátás során erre utaló 

tudomást, a kezelést végző orvos köteles értesíteni az illetékes gyermekjóléti 

A bejelentéshez a gyógykezelt személy hozzájárulása nem szükséges. A bejelentés az első ellátó 
dokumentációban rögzíteni kell.  
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Közigazgatási eljárás, intézményi elhelyezés 
Egészségügyi és személyazonosító adatot közigazgatási eljárás, illetve az érintettnek intézményi 
kezelése, gondozása céljából csak akkor lehet továbbítani, ha arra az érintett 
vagy kötelezettségei teljesítéséhez van szükség. 
 
Adattovábbítás más személy érintettsége esetén: 
Amennyiben az érintett egészségügyi adatai más személyt is érintenek, az egészségügyi és 
személyazonosító adatok továbbításához e har
hozzájárulását be kell szerezni.  
Nincs szükség a hozzájárulásra az 
alkalmassági vizsgálatok, mérgezés, foglalkozási eredetű megbetegedés, gyermek gyógykezelése, 
bűnüldözés, bűnmegelőzés, nemzetbiztonság),) és a 
történő orvosi ellátásakor, ha az érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett és a sérülés 
feltehetően bűncselekmény következménye) szerinti esetekben azzal, hogy polgári peres eljárás 
során a harmadik személyt érintő 
egészségügyi adat nem adható ki. 
  

Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása 
Az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító 
adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. Az adattovábbítás
tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok 
körét.  
A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz, amely biztosítja az adatok 
szándékos megsemmisítéssel, megsemmis
kerüléssel szembeni védelmét, valamint azt, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 
A betegellátó saját feljegyzései a nyilvántartás részét képezik. 
 
A betegellátó nyilvántartja:  

− azokat az érintetteket, akikről bebizonyosodott, vagy valószínűsíthető, hogy fertőző 
betegségben szenvednek. Ezzel összefüggésben nyilván kell tartani a megelőző gyógyszeres 
kezelésre, a szűrővizsgálatra, járványügyi megfigyelésre, járványügyi zárlatra köt
személyeket.  

− a védőoltásra kötelezetteket, 

− kábítószert élvező, kóros mértékben gyógyszert fogyasztó, egyéb függőséget, okozó 
anyagot használó személyeket, ezekben az esetekben a személyazonosító és egészségügyi 
adatokat elkülönítetten kell tároln

Az egészségügyi dokumentációban szereplő egészségügyi hibás adatot 
– úgy kell kijavítani, vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen. 
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Közigazgatási eljárás, intézményi elhelyezés  
Egészségügyi és személyazonosító adatot közigazgatási eljárás, illetve az érintettnek intézményi 

, gondozása céljából csak akkor lehet továbbítani, ha arra az érintett jogai érvényesítéséhez 
vagy kötelezettségei teljesítéséhez van szükség.  

Adattovábbítás más személy érintettsége esetén:  
Amennyiben az érintett egészségügyi adatai más személyt is érintenek, az egészségügyi és 
személyazonosító adatok továbbításához e harmadik személy (törvényes képviselője) írásbeli 

 
Nincs szükség a hozzájárulásra az Eüat 1. sz. mellékletben felsorolt fertőző betegség, szűrő és 
alkalmassági vizsgálatok, mérgezés, foglalkozási eredetű megbetegedés, gyermek gyógykezelése, 
bűnüldözés, bűnmegelőzés, nemzetbiztonság),) és a 24. § (1-3) bekezdés (az érintett első ízben 

a az érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett és a sérülés 
feltehetően bűncselekmény következménye) szerinti esetekben azzal, hogy polgári peres eljárás 
során a harmadik személyt érintő – szexuális úton terjedő fertőző betegségre vonatkozó 

ségügyi adat nem adható ki.  

Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása  
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 

A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz, amely biztosítja az adatok 
szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra 
kerüléssel szembeni védelmét, valamint azt, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 
A betegellátó saját feljegyzései a nyilvántartás részét képezik.  

azokat az érintetteket, akikről bebizonyosodott, vagy valószínűsíthető, hogy fertőző 
betegségben szenvednek. Ezzel összefüggésben nyilván kell tartani a megelőző gyógyszeres 
kezelésre, a szűrővizsgálatra, járványügyi megfigyelésre, járványügyi zárlatra köt

a védőoltásra kötelezetteket,  

kábítószert élvező, kóros mértékben gyógyszert fogyasztó, egyéb függőséget, okozó 
anyagot használó személyeket, ezekben az esetekben a személyazonosító és egészségügyi 
adatokat elkülönítetten kell tárolni.  

Az egészségügyi dokumentációban szereplő egészségügyi hibás adatot – az adatfelvételt követően 
úgy kell kijavítani, vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen. 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 

Azonosító: SZ-ADAT 

Változat: 02. 

Oldalszám: 22/25 

Egészségügyi és személyazonosító adatot közigazgatási eljárás, illetve az érintettnek intézményi 
jogai érvényesítéséhez 

Amennyiben az érintett egészségügyi adatai más személyt is érintenek, az egészségügyi és 
madik személy (törvényes képviselője) írásbeli 

felsorolt fertőző betegség, szűrő és 
alkalmassági vizsgálatok, mérgezés, foglalkozási eredetű megbetegedés, gyermek gyógykezelése, 

(az érintett első ízben 
a az érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett és a sérülés 

feltehetően bűncselekmény következménye) szerinti esetekben azzal, hogy polgári peres eljárás 
szexuális úton terjedő fertőző betegségre vonatkozó – 

Az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító 
ról szóló feljegyzésnek 

tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok 

A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz, amely biztosítja az adatok 
üléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra 

kerüléssel szembeni védelmét, valamint azt, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.  

azokat az érintetteket, akikről bebizonyosodott, vagy valószínűsíthető, hogy fertőző 
betegségben szenvednek. Ezzel összefüggésben nyilván kell tartani a megelőző gyógyszeres 
kezelésre, a szűrővizsgálatra, járványügyi megfigyelésre, járványügyi zárlatra kötelezett 

kábítószert élvező, kóros mértékben gyógyszert fogyasztó, egyéb függőséget, okozó 
anyagot használó személyeket, ezekben az esetekben a személyazonosító és egészségügyi 

az adatfelvételt követően 
úgy kell kijavítani, vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.  



 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZ

 

Dátum: 2013.01.01 
 

Az egészségügyi dokumentáció tárolásának és archiválásának ren
Az egészségügyi dokumentáció tárolási rendszerét a törvény előírásainak és a 
figyelembe vételével, a gyógyító
munkarendjéhez kell illeszteni.  
Évente egy alkalommal a tárolt anyagbó
tárolási szinten a dokumentumok védelmét az illetéktelen hozzáférés
meghamisítás, valamint fizikai megsemmisülés ellen biztosítani kell. 
 
Az egészségügyi és személyes adatok megsemmi
Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig meg kell őrizni. 
A megsemmisítés alól kivételt képezne
évnél korábbi kezelésével kapcsolatba hozhatók, vagy 
  
Tudományos jelentőségük lehet a dokumentumoknak a betegség vagy a kezelés jellege, a 
gyógykezelt személy, személyi vagy általános kultúrtörténeti okai miatt. Fentiek alapján a 
tudományos jelentőség elbírálására az intézetvez
  
A megsemmisítés alóli kivételre a szervezeti egység vezetője tesz javaslatot az intéz
Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a következő 
nyilvántartási időt követően át kell adni a Semmelweis O
Levéltár részére. A megsemmisítés elbírálását, illetve a megsemmisítési eljárást valamennyi tárolt 
dokumentáció esetében le kell folytatni. 
  
A megsemmisítés során is biztosítani kell az adatvédelmet. Ha a megsemmisítés a
belül történik, a dokumentumokat olyan eljárással kell megsemmisíteni, ami lehetetlenné teszi a 
dokumentumok rekonstruálását. Az adatvédelmet a megsemmisítésre vállalkozó szervezetnél is 
biztosítani kell.  
  
Adatkezelés az egészségügyi ellátó
Az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli intézmény, illetve szerv vagy személy (a továbbiakban: nem 
egészségügyi intézmény) a feladatai ellátásához szükséges mértékben az 
egészség megelőzésének, fenntartásának e
tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a közegészségügyi 
és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele) szerinti célból kezelhet 
egészségügyi és személyazonosító adatot. 
  
Nem egészségügyi intézmény esetén 
adatkezeléssel megbízott, továbbá külön hatósági jogkört gyakorló személy lehet. 
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Az egészségügyi dokumentáció tárolásának és archiválásának rendje  
Az egészségügyi dokumentáció tárolási rendszerét a törvény előírásainak és a JESZ
figyelembe vételével, a gyógyító- megelőző munkához, a szervezeti egység kialakult 

 
Évente egy alkalommal a tárolt anyagból a 30 évnél idősebb kórlapok selejtezése. Valamennyi 
tárolási szinten a dokumentumok védelmét az illetéktelen hozzáférés
meghamisítás, valamint fizikai megsemmisülés ellen biztosítani kell.  

Az egészségügyi és személyes adatok megsemmisítése  
Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig meg kell őrizni. 
A megsemmisítés alól kivételt képeznek azok a dokumentumok, amelyek a gyógykezelt személy 30 

vel kapcsolatba hozhatók, vagy tudományos jelentőségük van. 

Tudományos jelentőségük lehet a dokumentumoknak a betegség vagy a kezelés jellege, a 
gyógykezelt személy, személyi vagy általános kultúrtörténeti okai miatt. Fentiek alapján a 
tudományos jelentőség elbírálására az intézetvezető jogosult.  

A megsemmisítés alóli kivételre a szervezeti egység vezetője tesz javaslatot az intéz
Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a következő 
nyilvántartási időt követően át kell adni a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és 
Levéltár részére. A megsemmisítés elbírálását, illetve a megsemmisítési eljárást valamennyi tárolt 
dokumentáció esetében le kell folytatni.  

A megsemmisítés során is biztosítani kell az adatvédelmet. Ha a megsemmisítés a
belül történik, a dokumentumokat olyan eljárással kell megsemmisíteni, ami lehetetlenné teszi a 
dokumentumok rekonstruálását. Az adatvédelmet a megsemmisítésre vállalkozó szervezetnél is 

Adatkezelés az egészségügyi ellátó hálózaton kívül  
Az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli intézmény, illetve szerv vagy személy (a továbbiakban: nem 
egészségügyi intézmény) a feladatai ellátásához szükséges mértékben az Eüat 4. §
egészség megelőzésének, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési 
tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a közegészségügyi 
és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele) szerinti célból kezelhet 

személyazonosító adatot.  

Nem egészségügyi intézmény esetén – a betegellátón kívül – adatkezelő az intézményvezető által 
adatkezeléssel megbízott, továbbá külön hatósági jogkört gyakorló személy lehet. 
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Az egészségügyi dokumentáció tárolási rendszerét a törvény előírásainak és a JESZ lehetőségeinek 
megelőző munkához, a szervezeti egység kialakult 

l a 30 évnél idősebb kórlapok selejtezése. Valamennyi 
tárolási szinten a dokumentumok védelmét az illetéktelen hozzáférés-, eltulajdonítás-, 

Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig meg kell őrizni.  
a gyógykezelt személy 30 

tudományos jelentőségük van.  

Tudományos jelentőségük lehet a dokumentumoknak a betegség vagy a kezelés jellege, a 
gyógykezelt személy, személyi vagy általános kultúrtörténeti okai miatt. Fentiek alapján a 

A megsemmisítés alóli kivételre a szervezeti egység vezetője tesz javaslatot az intézményvezetőnek. 
Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a következő 

rvostörténeti Múzeum, Könyvtár és 
Levéltár részére. A megsemmisítés elbírálását, illetve a megsemmisítési eljárást valamennyi tárolt 

A megsemmisítés során is biztosítani kell az adatvédelmet. Ha a megsemmisítés az intézményen 
belül történik, a dokumentumokat olyan eljárással kell megsemmisíteni, ami lehetetlenné teszi a 
dokumentumok rekonstruálását. Az adatvédelmet a megsemmisítésre vállalkozó szervezetnél is 

Az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli intézmény, illetve szerv vagy személy (a továbbiakban: nem 
Eüat 4. §-ban foglaltak (az 

lőmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési 
tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a közegészségügyi 
és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele) szerinti célból kezelhet 

adatkezelő az intézményvezető által 
adatkezeléssel megbízott, továbbá külön hatósági jogkört gyakorló személy lehet.  
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V. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

  
A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok csak statisztikailag 
használhatók fel. A külön törvény szerinti egyedi statisztikai adatok 
adatokat is – a statisztikai céltól eltérő célra semmilyen módon vagy
vehetők át, nem dolgozhatók fel, és nem hozhatók nyilvánosságra. 
  

VI. ADATKEZELÉS A 

  

Személyzeti nyilvántartás  
  
A dolgozói jogviszony vonatkozásában a személyes adatok kezeléséről a 
szabályzatában foglaltak az irányadóak. 
  
A nyilvántartásban szerepeltethető adatok: 

• név, születési hely és idő, állampolgárság, 

• állandó és ideiglenes lakcím, telefonszám; 

• munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

− iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek, képesítési feltételek alóli 
mentesítés,  

− továbbképzés, szakirányú továbbképzés, továbbképzésben szerzett szakképesítés, 

− tudományos fokozatok, címek, 

− idegen nyelv tudása, 

− kinevezési okmány, munka

− vezetői megbízások, 

− gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, 

− fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, 

− fizetési fokozat,  

− tudományos kutatás (publikáció), művészeti alkotói tevékenység, tudományos 
kapcsolatok,  

− munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 
kapcsolatos adatok, 

− dolgozó által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

− munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 
irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

Józsefváros

Verziószám: 2. 

V. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK 

A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok csak statisztikailag 
használhatók fel. A külön törvény szerinti egyedi statisztikai adatok – beleértve a személyes 

a statisztikai céltól eltérő célra semmilyen módon vagy jogcímen nem adhatók és 
vehetők át, nem dolgozhatók fel, és nem hozhatók nyilvánosságra.  

VI. ADATKEZELÉS A JESZ DOLGOZÓI TEKINTETÉBEN

A dolgozói jogviszony vonatkozásában a személyes adatok kezeléséről a 
szabályzatában foglaltak az irányadóak.  

A nyilvántartásban szerepeltethető adatok:  

név, születési hely és idő, állampolgárság,  

állandó és ideiglenes lakcím, telefonszám;  

munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek, képesítési feltételek alóli 

továbbképzés, szakirányú továbbképzés, továbbképzésben szerzett szakképesítés, 

tudományos fokozatok, címek,  

idegen nyelv tudása,  

kinevezési okmány, munkakör, munkaköri leírás,  

vezetői megbízások,  

gyakornoki idő, vizsga, próbaidő,  

fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés,  

tudományos kutatás (publikáció), művészeti alkotói tevékenység, tudományos 

munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 
kapcsolatos adatok,  

dolgozó által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 
további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 
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A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok csak statisztikailag 
beleértve a személyes 

jogcímen nem adhatók és 

DOLGOZÓI TEKINTETÉBEN 

A dolgozói jogviszony vonatkozásában a személyes adatok kezeléséről a JESZ Adatvédelmi 

munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen  

iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek, képesítési feltételek alóli 

továbbképzés, szakirányú továbbképzés, továbbképzésben szerzett szakképesítés,  

tudományos kutatás (publikáció), művészeti alkotói tevékenység, tudományos 

munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 

dolgozó által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,  

munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 
további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,  



 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZ

 

Dátum: 2013.01.01 
 

− munkavégzés ideje, túlmunka ideje, alapilletmény, pótlékok (jogcím szerint), 
illetménykiegészítés, megbízási díj, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak 
jogosultja,  

− szabadság, kiadott sz

− dolgozó részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

− a dolgozó részére adott juttatások és azok jogcímei, 

− a dolgozó munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

− a többi adat az érintett hozzájárulásával. 
  

Bér és munkaügyi nyilvántartás 
  
A Bér, - munkaügyi nyilvántartás során a személyes adatok kezeléséről a 
szabályzatában foglaltak az irányadóak. 
  
 

  
  
Hatálybalépés:  
  
A JESZ jelen Szabályzatot 2013
  
  
A Szabályzat rendelkezései a kihirdetéstől napjától hatályosak. 
  
A JESZ által kötött szolgáltató és közreműködői szerződésekben elő kell írni az Adatvédelmi 
Szabályzat vonatkozó előírásainak kötelező betartását. 
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munkavégzés ideje, túlmunka ideje, alapilletmény, pótlékok (jogcím szerint), 
illetménykiegészítés, megbízási díj, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak 

szabadság, kiadott szabadság,  

dolgozó részére történő kifizetések és azok jogcímei,  

a dolgozó részére adott juttatások és azok jogcímei,  

a dolgozó munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

a többi adat az érintett hozzájárulásával.  

ántartás  

munkaügyi nyilvántartás során a személyes adatok kezeléséről a 
szabályzatában foglaltak az irányadóak.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

3. év január hó 1. napján elfogadta.  

A Szabályzat rendelkezései a kihirdetéstől napjától hatályosak.  

által kötött szolgáltató és közreműködői szerződésekben elő kell írni az Adatvédelmi 
Szabályzat vonatkozó előírásainak kötelező betartását.  
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munkavégzés ideje, túlmunka ideje, alapilletmény, pótlékok (jogcím szerint), 
illetménykiegészítés, megbízási díj, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak 

a dolgozó munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,  

munkaügyi nyilvántartás során a személyes adatok kezeléséről a JESZ Adatvédelmi 

által kötött szolgáltató és közreműködői szerződésekben elő kell írni az Adatvédelmi 


