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A szabályzat célja 
 
Az Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézetnél (továbbiakban: Kórház) egységes 
irányelvek alapján szabályozni az egészségi állapotra vonatkozó különleges személyes adatok 
és az azokhoz kapcsolódó személyazonosító adatok felvételének, felhasználásának, 
továbbításának, nyilvántartásának (továbbiakban: kezelésének) feltételeit és szabályait. 
 
Az adatvédelmi szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült 
 
1. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
2. Az 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 
3. Az 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
4. Az 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 

azonosító kódok használatáról 
5. Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 
6. Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
7. A 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós 

esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról 
8. A népjóléti miniszter 62/1997. (XII. 21.) NM rendelete az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 
9. Az 1/2014. (I.16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 
10. Az egészségügyi miniszter 24/1999. (VII.6.) EÜM rendelete egyes daganatos 

megbetegedések bejelentésének rendjéről 
11. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről 

szóló 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet módosításai 
 
Általános rendelkezések 
 
1. A szabályzat hatálya kiterjed a Kórház egész területére (beleértve a gondozó és 

szűrőhálózatot is), valamennyi dolgozójára, és a Kórházzal kapcsolatba került vagy 
kerülő, vagy annak szolgáltatásait igénybevevő minden természetes személyre 
(továbbiakban: érintett ), függetlenül attól, hogy beteg vagy egészséges, valamint az 
érintettre vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokra. 

2. A szabályzat hatálya kiterjed továbbá azon közreműködő szervezetek munkavállalóira, 
közreműködőire, teljesítési segédeire, akik a Kórház területén végzik tevékenységüket. 

3. Az üzem-egészségügyi ellátás vonatkozásában érintettnek minősül a Kórházzal 
alkalmazotti – vagy vállalkozói, illetve megbízásos jogviszonyban álló valamennyi 
személy.  

4. Személyes adatot csak törvényes cél eléréséhez szükséges esetekben és jogszabályban 
meghatározott esetekben, illetve mértékben lehet kezelni. 

5. Az egyén egészségi állapotára, kóros szenvedélyeire és szexuális életére vonatkozó adatok 
különleges adatok, akkor kezelhetők, ha azt törvény elrendeli, vagy ahhoz az érintett 
írásban hozzájárul. 

6. Az érintett (törvényes képviselője) jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel 
összefüggésbe hozható adatokról, adatkezelésről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták az adatokat.  

7. Az egészségügyi dolgozót az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott 
adat és egyéb tény vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség 
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terheli, kivéve, ha az alól az érintett (törvényes képviselője) írásban felmentést adott, vagy 
jogszabály az adatszolgáltatásának kötelezettségét írja elő.  

8. Az egészségügyi adatokkal – a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – az 
érintett (törvényes képviselője) rendelkezik, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat 
megismerheti, az orvosi dokumentációba betekinthet, valamint azokról – saját költségére 
– másolatot kaphat.  

9. Az egészségügyi ellátást követően az érintett (törvényes képviselője) fekvőbetegként 
kétpéldányos részletes zárójelentésre, kórházi bennfekvést igazoló szelvényre, 
járóbetegként egypéldányos részletes ambuláns vizsgálati leletre, valamint minden 
alkalommal a megjelenést bizonyító igazolásra térítésmentesen jogosult. A fentiek 
pótlására, vagy nem egészségügyi célokat szolgáló orvosi igazolásra a Térítési 
Díjtáblázatban meghatározott költségtérítés ellenében jogosult.  

10. A Kórházon belül az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésére – amennyiben 
jogszabály másként nem rendelkezik – jogosult: 
a. betegellátó 
b. intézményvezető 
c. adatvédelmi felelős,  

11. Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani 
kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, 
megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel, továbbítással, törléssel 
szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.  

 
Alapfogalmak 
 
a. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés; 
A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy 
közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani 
lehet. 

b. személyazonosító adat: a családi és utónév, születési családi és utónév, a nem, a születési 
hely és idő, az anya születési 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.  

c. különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiségi 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 
személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.  

d. egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, 
valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, 
általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által 
észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel 
kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl.: magatartás, környezet, 
foglalkozás).  

e. kezelő orvos: a beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos 
vizsgálati és terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végző 
orvos, illetve orvosok, akik a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartoznak. 
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f. egészségügyi dolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú 
egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel 
rendelkező személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi 
szakképesítéssel nem rendelkező személy. 

g. egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési 
engedély birtokában végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén 
egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, 
megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében 
kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg 
vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a 
fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati 
anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati 
segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti 
tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi 
reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a művi meddővétételt, az emberen végzett 
orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi 
eljárásokkal, - ideértve az ehhez kapcsolódó - a halottak szállításával összefüggő külön 
jogszabály szerinti tevékenységeket is 

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

i. orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és 
személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban levő, illetve befejezett 
gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb 
adat.  

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

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

l. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 
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-minta, íriszkép) rögzítése is.  

m. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki 
vagy amely az 1997. évi XLVII. törvény szerinti adatkezelési célból egészségügyi és a 
hozzá kapcsolódó személyes vagy személyazonosító adat kezelésére jogosult, 

n. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely  az adatkezelő megbízásából az egészségügyi és 
személyazonosító adatok feldolgozását végzi.  

o. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha - 
és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő és a testvér. 
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p. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a 
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

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

 
Az adatkezelés célja 
 
1. Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének legfőbb célja:  
 

a. az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, 
b. a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének előmozdítása, ideértve a 

szakfelügyeleti tevékenységet,  
c. az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 
d. a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló 

intézkedések megtétele, 
e. a betegjogok érvényesítése. 

 
2. Az 1) pontban meghatározottakon túl az alábbi célokból lehet még egészségügyi és 

személyazonosító adatot kezelni:  
 
A. Az egészségügyi ellátó rendszer működtetése érdekében és népegészségügyi okokból a 

szükséges mértékig:  
 

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

szervezése, költségek tervezése,  
c. statisztikai vizsgálat,  
d. hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás,  
e. az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi 

ellenőrzését, szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának 
elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el, valamint az egészségügyi 
ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása,  

f. a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az, az 
egészségi állapot alapján történik, 

g. az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére 
igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos 
gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai 
betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a 
jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás 
elszámolása. 
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B. Hatósági eljárásokban:  
 

a. bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott 
feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében a bűnmegelőzés, 

b. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott 
feladatok ellátása, az abban kapott felhatalmazás körében,  

c. közigazgatási hatósági eljárás,  
d. szabálysértési eljárás,  
e. ügyészségi eljárás,  
f. bírósági eljárás.  

 
C. Az érintett érdekében: 
 

a. az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása,  
b. a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen 

tevékenység munkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos 
szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében történik,  

c. közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való 
alkalmasság megállapítása,  

d. a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettségre való alkalmasság 
megállapítása,  

e. munkanélküli ellátás, foglalkozás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés, 
f. az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati 

segédeszköz és gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve 
nyújtása érdekében, 

g. a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések - ideértve a fokozott expozíciós 
eseteket is - kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések 
megtétele. 

 
D. Egyéb 
 

a. az egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás, 
b. eredményesség alapú támogatásban részesülő gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök eredményességének, támogatásának megállapítása, és ezen 
gyógyszerekkel kezelt kórképek finanszírozási eljárásrendjének alkotása, 

c. betegút-szervezés 
d. az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése, az egészségügyi 

szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése, 
e. az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése és értékelése, 
f. az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógyszerelés 

elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása, 
g. az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok 

érvényesítése. 
 
3. Adatkezelési célra csak annyi és olyan egészségügyi illetve személyazonosító adat 

kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  
4. Az 1.- 2. pontban meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes 

vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) – 
megfelelő tájékoztatáson alapuló – írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és 
személyazonosító adatot kezelni.  
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Az adatfelvétel szabályai 
 
1. Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része.  
2. A kezelést végző orvos, illetve a tisztiorvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak 

megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele 
szükséges az adatkezelés célja című fejezet 1.–2. pontjában meghatározott célok 
érdekében.  

3. Az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy a kezelést 
végző orvos utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben 
vehet fel egészségügyi adatot.  

4. A beteget (törvényes képviselőjét) Kórházi felvételét megelőzően, de legkésőbb a 
gyógykezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell arról, hogy a kórházban egészségügyi 
szakember képzés folyik, ezért a gyógykezelése során az orvos igazgató által 
engedélyezett személyek jelen lehetnek, kivéve, ha ez ellen az érintett kifejezetten 
tiltakozott.  

5. Az egészségügyi és személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása 
– az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és 
az Adatfelvétel szabályai című fejezet 9. pontban foglaltak kivételével – önkéntes.  

6. Ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátó hálózathoz, a gyógykezeléssel 
összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló 
hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az 
érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell. 

7. Sürgős szükség esetén, valamint az érintett belátási képességének hiányában az 
önkéntességet vélelmezni kell.  

8. Az adatok eltitkolásából vagy hamis adatok közléséből eredő következményekért a 
felelősség az érintettet (törvényes képviselőjét) terheli. 

9. Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és 
személyazonosító adatait átadni: 
a. ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy a 1. számú mellékletben felsorolt 

valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, 
illetve fertőző betegségben szenved, kivéve, ha az érintett HIV szűrővizsgálaton kíván 
részt venni, 

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

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

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

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

szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot 
elrendelte,  

g. ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti 
ellenőrzés céljából van szükség.  
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Számítógépes adatfelvétel 
 
A kórház számítógépes infrastruktúrája és integrált klinikai rendszere lehetővé teszi, hogy az 
adatokat közbeeső adathordozók alkalmazása nélkül, közvetlenül a medici szoftverben 
kerüljenek rögzítésre. 
 
A számítástechnikai eszközön tárolt adatok védelme 
 
- Az adatok tárolását úgy kell megoldani, hogy az alkalmazott módszerek a törvényi 

előírásoknak mindenben megfeleljenek. 
- A személyhez kötődő, de az egészségi állapottal nem közvetlenül összefüggő és a 

személyhez kötődő, az egészségi állapottal és az aktuális ápolással közvetlenül összefüggő 
adatokat csak a Kórház medicai szoftverének alkalmazásával lehet kezelni. 

- A medicai szoftverben tárolt adatokról minden este mentést kell készíteni. Az adatok 
biztonságos tárolásáért az informatikai csoport tagjai a felelősek. 

- A medicai rendszer működését biztosító szerveren más adatot tárolni tilos. 
- A medicai rendszer működését elősegítő informatikai hálózatra más szoftvert, programot 

telepíteni tilos.  
- Külső adathordozóról adatok nem kerülhetnek az informatikai hálózatra. 
- A központi szerver áramellátását szünetmentes áramforráson keresztül biztosítani kell. 
- A medicai szoftverben rögzített adatok bármilyen módosítása (rögzítés, javítás, törlés) 

időkorlát nélkül naplózásra kerül, és a naplóból kétséget kizáró módon meg lehet 
állapítani, hogy az adatrögzítést vagy módosítást melyik felhasználó végezte és mikor. 

- A rendszerben az adatok valamennyi verziója megőrződik. 
- A napló adatai mentésre kerülnek, a visszakereshetőség biztosítása érdekében. 
- A medicai rendszerben a felhasználókat személyre szóló felhasználói név és jelszó 

azonosítja. Ezen azonosítók közül a titkos jelszó a rendszerbe való belépés feltétele és 
meghatározza, hogy a felhasználó a rendszer mely elemeit veheti igénybe. 

- Munkába álláskor a dolgozó az adott szakmai igazgató által a belépők képzési 
jegyzőkönyvén megjelölt adatok alapján az informatikai csoport munkatársaitól megkapja 
az előre meghatározott jogait a medicai szoftverben. 

- Abban az esetben, ha a felhasználónak a munkavégzéséhez magasabb szintű jogok 
megadása szükséges, mint amire a munkaköre jogosítja (ide sorolandó a helyettesítés is, 
más szervezeti egységen), azt csak külön, írásos orvos igazgatói engedéllyel kaphatja meg. 

 
Az adatok nyilvántartása 
 
1. Az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és 

személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. Az 
adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, 
módját, időpontját, a továbbított adatok körét és a továbbítást engedélyező nevét.  

2. A kezelést végző orvos az általa vagy az egyéb betegellátó által felvett egészségügyi 
adatokról, valamint az azzal összefüggő saját tevékenységéről és intézkedéseiről 
feljegyzést készít. A feljegyzés a nyilvántartás részét képezi. 

3. A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz vagy módszer, amely 
biztosítja e szabályzat ”Általános rendelkezések” 11. pontjában foglalt adatbiztonsági 
feltételeket.  

4. Az egészségügyi és személyazonosító adatokat egymástól elkülönítetten kell tárolni azon 
személyekre vonatkozóan, akik kábítószer élvezők, gyógyszert kóros mértékben 
fogyasztók, illetve egyéb, hasonló jellegű függőséget okozó anyagot használnak.  
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5. Az egészségügyi dokumentációt az adat felvételtől számított legalább 30 évig, a 
zárójelentést legalább 50 évig meg kell őrizni. 

6. A 5. pontban előírt határidőt követően történő megőrzésre abban az esetben van lehetőség, 
ha: 
a. az az érintett egyéb, 30 évnél nem régebbi egészségügyi adatkezelésével kapcsolatba 

hozható, valamint  
b. a betegség természete,  
c. a kezelés jellege, 
d.  általános tudomány – és kultúrtörténeti okok miatt annak tudományos jelentősége van 
e. gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekébe. 

7. A 6. pont b–e. bekezdései szerinti minősítést a betegellátó részleg vezetőjének 
kezdeményezésére az orvos igazgató állapítja meg.  

8. Ha a további nyilvántartás nem indokolt, a nyilvántartást meg kell semmisíteni, kivéve, ha 
az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, mert akkor át kell adni a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár részére.  

9. Amennyiben a Kórház jogutód nélkül szűnik meg: 
a. a tudományos jelentőségű dokumentációt a 8. pontban foglaltak szerint,  
b. egyéb egészségügyi dokumentációt a Kormány által kijelölt szervnek,  
c. ha a Kórház által korábban ellátott feladatot más szerv látja el, e szerv részére kell a – 

Kórház megszűnését megelőző 10 évben keletkezett – egészségügyi dokumentációt 
átadni, míg az átadásra nem kerülő egészségügyi dokumentációt a Kormány által 
kijelölt szervnek kell átadni.  

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

11. A nyilvántartott egészségügyi adatokról, az egészségügyi dokumentációról az adatkezelő 
hiteles másolatot készít, ha ezt az adatbiztonság vagy a tárolt adatok védelme, vagy 
jogszabályban előírt adatközlési kötelezettség szükségessé teszi.  

 
Iratokba való betekintés 
 
- A beteg vagy törvényes képviselője jogosult tájékoztatást kapni a rá vonatkozó 

egészségügyi adatokról. Betekintést kell számára biztosítani az orvosi dokumentációba és 
igény esetén – költségtérítés ellenében – másolatot kell neki kiadni. Az adat kiadásának 
tényét és időpontját a dokumentációban rögzíteni kell. 

- Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója valamint örököse - 

írásos kérelme alapján - jogosult a korábbi gyógykezeléssel, illetve a halál okával 
összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző 
gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi 
dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni. 

- Információt kaphat az is, aki erre a betegtől személyre szóló, írásos felhatalmazással bír. 
- A betegellátót - az érintett választott háziorvosa, valamint az igazságügyi szakértő 

kivételével - a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki az orvosi 
vizsgálatban, a kórisme megállapításában, illetve a gyógykezelésben vagy műtétnél nem 
működött közre, kivéve, ha az adatok közlése a kórisme megállapítása vagy az érintett 
további gyógykezelése érdekében szükséges.  

- Társadalombiztosítási ellenőrzés során megismerheti az adatokat a TB szerveinek kijelölt 
orvos vagy gyógyszerész végzettségű alkalmazottja. 

- Telefonon információ a beteg állapotáról, kezeléséről nem adható ki. 
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Gyógyszolgáltatásnál jelenlévőkre vonatkozó szabályok 
 
- Az ellátásban résztvevő személyeken kívül általában csak az lehet jelen, akinek az 

ottlétéhez a beteg hozzájárul. 
- Az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet az érintett emberi jogainak és méltóságának 

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

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

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

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

- A beteg hozzájárulása nélkül az is jelen lehet, aki az adott betegség miatt őt korábban 
kezelte, kivéve, ha ez ellen az érintett tiltakozik. 

- Jelen lehet, akinek erre – szakmai-tudományos célból – az orvos igazgató engedélyt adott, 
kivéve, ha ez ellen az érintett tiltakozik. 

 
Az adatok Kórházon kívülre történő továbbításának szabályai 
 
1. Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok a 

jogszabályban foglaltak kivételével továbbíthatók, illetve összekapcsolhatók.  
2. A különböző forrásból származó egészségügyi és személyazonosító adatok csak addig az 

időpontig és olyan mértékig lehet összekapcsolni, ameddig a megelőzés, a gyógykezelés, 
a népegészségügyi, a közegészségügyi– járványügyi intézkedések megtétele érdekében 
feltétlenül szükséges.  

3. Az adatkezelés célja című fejezet 1. pontja szerinti adatkezelés során az érintettel 
kapcsolatba hozható minden olyan egészségügyi adat továbbítható, amely a gyógykezelés 
érdekében fontos, kivéve, ha azt az érintett írásban kifejezetten megtiltja.  

4. Sürgős szükség esetén a kezelést végző orvos által ismert, a gyógykezeléssel 
összefüggésbe hozható minden egészségügyi és személyazonosító adat továbbítható az 
érintett hozzájárulása nélkül is. 

5. A kezelést végző orvos az általa megállapított az érintettre vonatkozó egészségügyi 
adatokról az érintettet közvetlenül tájékoztatja, és – amennyiben az érintett azt kifejezetten 
nem tiltotta meg – azokat továbbítja az érintett választott háziorvosának.  

6. A betegellátó haladéktalanul továbbítja az egészségügyi államigazgatási szerv – az érintett 
lakóhelye, tartózkodási helye, illetve a munkahelye szerint illetékes – városi intézetének 
az adatfelvétel során tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatot, ha az 1. 
számú melléklet A/ pontjában szereplő fertőző betegséget észlel, vagy annak gyanúja 
merül fel. 

7. Az észlelő orvos köteles haladéktalanul továbbítani a munkavédelmi hatóságnak a 
munkavállaló egészségügyi és személyazonosító adatát, ha 
a) a 3. számú melléklet szerinti foglalkozási eredetű megbetegedést észlel vagy annak 
gyanúja merül fel, 
b) az érintett foglalkozása gyakorlása közben, azzal összefüggésben 
ba) a 4. számú mellékletben szereplő anyag hatásának van kitéve, és szervezetében az 
anyag koncentrációja a megengedett mértéket meghaladja, valamint 
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bb) zaj esetében a 4000 Hz-en 30 dB bármely fülön bekövetkező halláscsökkenés fordul 
elő. 

8. Az 1. számú mellékletben nem szereplő fertőző, illetve az 1 . számú melléklet B/ pontjában 
felsorolt betegségek előfordulása esetén a betegellátó személyazonosító adatok nélkül 
csak az egészségügyi adatokat jelentheti az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes 
intézetének. Az egészségügyi államigazgatási szerv közegészségügyi vagy járványügyi 
közérdekre hivatkozva kérheti az érintett – kivéve az anonim szűrővizsgálat keretében 
vizsgált HIV fertőzött és AIDS beteget – személyazonosító adatait.  

9. A tüdőgondozó intézetek a tuberkulózis, illetve a bőr és nemi beteg ellátás intézményei az 
1. számú mellékletben szereplő nemi betegségek előfordulása esetén – további személyek 
veszélyeztetésére tekintettel – Az adatkezelés célja című fejezet 1. pontja szerinti célból 
egymás között továbbíthatják az érintett kontaktusaira vonatkozó személyazonosító 
adatok közül a családi és utónevet, a leánykori nevet, valamint a lakó- és tartózkodási 
helyet.  

10. Amennyiben az érintett beteg (ide értve a magzatot is) a miniszteri rendeletben 
meghatározott veleszületett rendellenességben szenved, a betegellátó eredményes 
gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, 
és az érintett egészségi állapotának nyomon követése, és az orvos-szakmai és 
epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, 
költségek tervezése céljából a rendellenességet észlelő orvos a rendellenesség észlelésétől 
számított 30 napon belül az érintett személyazonosító és egészségügyi adatait, valamint - 
kiskorú esetén - törvényes képviselője nevét és lakcímét - miniszteri rendeletben 
meghatározott módon - továbbítja a Veleszületett Rendellenességek Országos 
Nyilvántartása részére.  

 A fentiek szerinti bejelentést megelőzően az észlelő orvos ellenőrzi, hogy az érintett beteg 
fenti adatai szerepelnek-e a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásában. 
Ha az adatok még nem kerültek bejelentésre, az orvos a fentiekben foglaltak szerint jár el. 
Ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a beteg nyilvántartott adatai nem teljes 
körűek, a bejelentő orvos azokat kiegészíti. 

 Amennyiben a magzatnál - ide értve a spontán vagy indukált magzati halálozás, illetve 
halvaszületés esetét is - olyan elváltozást észlelnek, amely veleszületett rendellenességet 
eredményezhet, a fentiek szerint kell eljárni, azzal, hogy az érintett személyazonosító 
adatain a várandós nő adatait kell érteni. 

 A bejelentő orvos és az érintett gondozását végző védőnő együttműködik a Veleszületett 
Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezető szervvel a veleszületett fejlődési 
rendellenességek okainak feltárása céljából, azok megelőzése, a betegek 
gyógykezelésének nyomon követése érdekében. 

11. Az adatkezelés célja című fejezet 1. pont b – c bekezdése szerinti célból daganatos eredetű 
betegség észlelése esetén a betegellátó továbbítja az érintett egészségügyi és 
személyazonosító adatait a külön jogszabály szerint vezetett Nemzeti Rákregiszternek. 

12. Az érintett egészségügyi adatai statisztikai célra – jogszabályban foglalt kivételektől és az 
érintett írásbeli hozzájárulásától eltekintve – csak személyazonosításra alkalmatlan módon 
kezelhetők.  

13. Élveszületés és halálozás esetén a születés, illetve a halálozás helye szerint illetékes 
anyakönyvvezető útján a Központi Statisztikai Hivatal részére az egészségügyi és 
személyazonosító adatokat át kell adni. A születéssel, illetve halálozással kapcsolatos 
események anyakönyvezése céljából teljesítendő bejelentési kötelezettsége során a 
betegellátó megismerheti és továbbíthatja élveszületés esetén a gyermek szülei, halálozás 
esetén az életben lévő házastárs, bejegyzett élettárs személyi azonosító adatait. 
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14. A halott vizsgálatot végző orvos, valamint a halál okát megállapító orvos a halott 
vizsgálati bizonyítvány  l – VI. példányait megőrzi, illetve az illetékes személynek vagy 
szervnek eljuttatja.  

15. A kórházi és rendelőintézeti teljesítmények elszámolása céljából az adatkezelő a 
jogszabályban meghatározott időben és formában köteles az érintett egészségügyi és 
személyazonosító adatait a GYÓGYINFOK valamint az OEP (MEP) illetékes hivatala 
felé továbbítani.  

16. A társadalombiztosítási igazgatási szervek részére abban az esetben továbbítható 
egészségügyi és személyazonosító adat, ha: 
a. arra az érintettnek járó társadalombiztosítási ellátások megállapítása, folyósítása 

céljából van szükség, és az egészségi állapot alapján történik, valamint 
b. az a társadalombiztosítási alapok kezelői gazdálkodásának, továbbá a 

társadalombiztosítási ellátások folyósításának ellenőrzése céljából indokolt 
c. az Adatkezelés célja című fejezet A. g) pontjában foglalt célokhoz szükséges.  

17. Tudományos kutatás céljából az intézményvezető vagy az adatvédelmi felelős 
engedélyével lehet a tárolt adatokba betekinteni, azonban tudományos közleményben nem 
szerepelhetnek egészségügyi és személyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett 
személyazonossága megállapítható legyen. Tudományos kutatás során a tárolt adatokról 
nem készíthető személyazonosító adatot tartalmazó másolat.  

18. A 17. pont alapján a tárolt adatokba betekintett személyekről, a betekintés céljáról és 
időpontjáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás megőrzési ideje 10év.  

19. A kutatási kérelem megtagadását az intézményvezető vagy az adatvédelmi felelős írásban 
köteles megindokolni. A kérelem megtagadása esetén a kérelmező bírósághoz fordulhat.  

20. Az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli szerv írásbeli megkeresésére az érintett 
egészségügyi és személyazonosító adatainak kiadását az orvos igazgató engedélyezi – ha a 
megkeresés tartalmazza a megkereső szerv adatkezelésének célját és a kért adatok pontos 
körét – és nyilvántartja a kiadott adatok körét, címzettjét, a kiadás időpontját.  

21. Adatkérésre jogosult szervek: 
a. büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő,  
b. polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási 

hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő, 
c. szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek, 
d. potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén a fővárosi és megyei 

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

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

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

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

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

i. halottvizsgálat során a halottvizsgálatot végző orvos 
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j. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események 
szakmai vizsgálatáról szóló törvényben, valamint a polgári légiközlekedési balesetek 
és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott szakmai vizsgálat során a közlekedésbiztonsági 
szerv. 

22. Egészségügyi és személyazonosító adatot közigazgatási eljárás, illetve az érintettnek 
intézményi elhelyezése, gondozása céljából akkor lehet továbbítani, ha arra az érintett 
jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez van szükség.  

23. Amennyiben az érintett egészségügyi adatai más személyt is érintenek, az egészségügyi és 
személyazonosító adatok továbbításához e harmadik személy (törvényes képviselője) 
írásbeli hozzájárulását is be kell szerezni.  

24. Az érintettnek első ízben történő orvosi ellátásakor a kezelőorvos a rendőrségnek 
haladéktalanul bejelenti az érintett személyazonosító adatait, ha az érintett 8 napon túl 
gyógyuló sérülést szenvedett, és a sérülés feltehetően bűncselekmény következménye.  

25. Első orvosi ellátónak az az orvos minősül, aki az érintettet szervezett formában először 
ellátásban részesíti és a bejelentés során a teendői a következők:  
a. az adattovábbítás nem veszélyeztetheti a sérült vagy más személy egészségi állapotát,  
b. telefonon kell értesíteni az illetékes rendőrkapitányságot,  
c. a jelentést a sérült személyazonosító adatainak hiányában is meg kell tenni,  
d. a jelentés megtörténtét a sérült egészségügyi dokumentációjában is rögzíteni kell.  

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

27. Az egészségügyi adat nyilvánosságra hozatalához az érintett személy írásbeli 
hozzájárulása szükséges.  

28. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézményekben biztosítani kell a 
betegellátás biztonságát fokozó betegazonosító rendszer működését, amelynek részletes 
szabályait a „Szabályzat betegazonosító karszalag használatáról” című 
szabályozódokumentum tartalmazza. 

 
Az adatkezelésért és adatvédelemért felelős személyek és feladataik 
 
1. A kórházon belül az egészségügyi és személyazonosító adatok védelméért, a nyilvántartás 

megőrzéséért az intézményvezető a felelős.  
2. Az intézményvezető feladatai: 

a. gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról, 
b) kijelöli az adatvédelmi felelőst (felelősöket), 
c) ellenőrzi az adatvédelmi felelős (felelősök) tevékenységét, 
d) gondoskodik az intézmény adatvédelmi szabályzatának elkészítéséről, 
e) dönt a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további tárolásáról 
vagy megsemmisítéséről. 

3. Kórházi adatvédelmi felelősnek 
a. szakorvos képesítéssel rendelkező orvos, vagy  
b. legalább 2 év joggyakorlattal rendelkező jogi egyetemi végzettségű személy, vagy 
c. felsőfokú végzettségű, az egészségügyi adatkezelésben legalább 2 év gyakorlattal 

rendelkező személy jelölhető ki.  
4. A kórházi adatvédelmi felelős feladatai: 

a. elkészíti a Kórház általános adatkezelési szabályzatát, 
b. 3 évenként felülvizsgálja az adatkezelési szabályzatot, 
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c. ellenőrzi az adatkezeléssel és adatfeldolgozással megbízott személyek adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységét, 

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

e. biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglakozó személyek oktatását, 
f. intézkedik, hogy az adatkezelők és adatfeldolgozók munkaköri leírásában 

szerepeljenek az adatkezelésre vonatkozó szabályok, 
g. kapcsolatot tart az ellátási területen dolgozó orvosokkal, valamint a betegellátás során 

kapcsolatba kerülő más intézményekkel a korszerű és biztonságos adatcsere 
elősegítése céljából,  

h. tájékoztatja a beutaló orvosokat arról, hogy a Kórház betegtájékoztatót ad ki, amely 
tartalmazza az intézmény működési rendjét, a betegek jogait és kötelezettségeit,  

i. kidolgozza a betegek adatvédelmi jogaik megismerésének és gyakorlásának 
szabályait.  

5. Az adatkezelők és adatfeldolgozók az intézményvezető által meghatározott adatkezelési 
rendszeren belül önálló szervezeti egységekben folytatják tevékenységüket.  

6. Az adatkezelők és adatfeldolgozók feladatai: 
a. gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk kezelt adatokhoz és adathordozókhoz 

illetéktelenek ne jussanak hozzá, 
b. a munkájuk során tudomásukra jutott egészségügyi információkat és adatokat a 

jogosultak kivételével senkivel sem közölhetik,  
c. a titoktartási kötelezettség időben korlátlan, a közalkalmazotti vagy munkaviszony 

megszűnése után is fennmarad.  
 
Vegyes és záró rendelkezések 
 
1. A TAJ szám kezelésére vonatkozóan a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási 

módokról és azonosítási kódokról szóló 1996. évi XX. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

2. E szabályzat előírásait alkalmazni kell a meghalt személyre vonatkozó egészségügyi 
adatok esetén is.  

3. A szabályzat a kiadás napján lép hatályba és visszavonásig vagy módosításig érvényes. 
4. A szabályzat 4 db mellékletet tartalmaz. 
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1. számú melléklet 
 
Fertőzőbetegségek listája az érintett részéről történő kötelező adatszolgáltatás, valamint 

az ÁNTSZ részére történő kötelező adattovábbítás esetén 
 
1. A be – és kijelentésre kötelezett fertőzőbetegségeket vagy azok gyanúját a betegellátó 

köteles be – és kijelenteni. 
2. A jelentéstétel a kezelőorvos, az érintett halálának bekövetkezte után felismert 

fertőzőbetegség esetén a halál okát megállapító orvos kötelessége. 
3. Ha a fertőzőbetegség ténye az érintett halála után kerül megállapításra, akkor a be – és 

kijelentést egyszerre kell megtenni.  
4. A be – és kijelentést a megfelelő nyomtatványok szabályszerű kitöltésével és a 

jogszabályba meghatározott illetékes szervhez való eljuttatásával kell megtenni.  
5. Amennyiben a jelentést követően derül ki, hogy a kórisme téves, erről helyesbítő jelentést 

kell írni.  
6. Cholera, diphtheria, febris flava, febris recurrens, lepra, lyssa, malleus, pestis, 

poliomyelitis anterior acuta, typhus abdominalis, typhus exanthematicus, vírusos 
haemorrhagias lázak, vagy e felsorolt betegségre gyanús megbetegedés észlelését, illetve e 
betegség következtében történt elhalálozást az írásbeli jelentés megtételén kívül telefonon 
vagy faxon is jelenteni kell az Országos Epidemiológiai Központ Járványügyi osztályának 
és a megbetegedés helye szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási 
szervnek. 

7. Ugyancsak telefonon vagy faxon is jelenteni kell a megyei népegészségügyi 
szakigazgatási szervnek az emberről emberre terjedő fertőző betegségek halmozott 
előfordulását. Telefonon vagy faxon jelentendő bármilyen fertőző betegség (függetlenül 
attól, hogy a felsorolt bejelentendő fertőző betegség közé tartozik vagy nem), amennyiben 
szokatlanul súlyos formában, vagy a megszokottnál lényegesen nagyobb számban, 
járványosan fordul elő 

 
Fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek, mérgezések 
 
A) Személyazonosító adatokkal együtt jelentendő: 

1. Acut flaccid paralysis (heveny petyhüdt bénulás) 
2. Amoebiasis 
3. Ancylostomiasis, uncinariasis 
4. Anthrax (lépfene), bacillus anthracis által okozott fertőzés 
5. Az új influenzavírus által okozott emberi megbetegedések (az országos tiszti főorvos 

által megadott időszakban) 
6. Botulizmus 
7. Brucellosis, máltai, mediterrán, unduláló láz 
8. B típusú Haemophilus influenzae által okozott invazív betegség 
9. Campylobacteriosis, campylobacter okozta bélhurut 
10. Chikungunya-láz 
11. Cholera (kolera) 
12. Congenitalis rubeola syndroma (CRS) (veleszületett rubeola megbetegedés) 
13. Cryptosporidiosis 
14. Diphtheria (torokgyík) 
15. Echinococcosis, hydatidosis 
16. Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés 
16.1 Clostridium difficile által okozott fertőzés 
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16.2 Intenzív osztályos ellátással összefüggő fertőzés 
16.3 Multirezisztens kórokozó által okozott fertőzés 
16.4 Művesekezeléssel összefüggő fertőzés 
16.5 Műtéti sebfertőzés 
16.6 Véráramfertőzés 
17. Encephalitis infectiosa (fertőző agyvelőgyulladás) 
18. Ételfertőzés 
19. Ételmérgezés 
20. Febris flava (sárgaláz) 
21. Febris recurrens (visszatérő láz) 
22. Fertőző spongiform encephalopathiák 
23. Giardiasis 
24. Hantavírus okozta veseszindróma (nephropathia epidemica) 
25. HBV-fertőzés 
26. HCV-fertőzés 
27. Hepatitis infectiosa (heveny fertőző májgyulladás) 
28. Influenzával összefüggésbe hozható halálos kimenetelű megbetegedés 
29. Keratoconjunctivitis epidemica (fertőző kötőhártya- és szaruhártya-gyulladás) 
30. Korábban Magyarországon nem észlelt, különösen veszélyes fertőző betegség 
31. Legionellosis 
32. Lepra 
33. Leptospirosis 
34. Listeriosis 
35. Lyme-kór 
36. Lyssa (veszettség) 
37. Lyssa fertőzésre gyanús sérülés 
38. Madárinfluenza 
39. Malária 
40. Malleus (takonykór) 
41. Meningitis purulenta (gennyes agyhártyagyulladás) 
42. Meningitis serosa (savós agyhártyagyulladás) 
43. Morbilli (kanyaró), kivéve: subacut sclerotisalo panencephalitis 
44. Neisseria meningitidis által okozott invazív betegség (Meningococcus okozta 

megbetegedés) 
45. Nyugat-nílusi láz 
46. Ornithosis (papagájkór) 
47. Paratyphus 
48. Parotitis epidemica (mumpsz) 
49. Patogén Escherichia coli által okozott megbetegedések 
50. Pertussis (szamárköhögés) 
51. Pestis 
52. Poliomyelitis anterior acuta (járványos gyermekbénulás) 
53. Q-láz 
54. Rotavírus-gastroenteritis 
55. Rubeola (rózsahimlő) 
56. Salmonellosis 
57. Shigellosis 
58. Scarlatina (vörheny) 
59. Schistosomiasis (bilharziasis) 
60. Súlyos akut légúti tünetegyüttes (SARS) 
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61. Streptococcus pneumoniae által okozott invazív betegség (Pneumococcus okozta 
megbetegedés) 

62. Strongyloidosis 
63. Taeniasis 
64. Tetanus (merevgörcs) 
65. Toxoplasmosis 
66. Trachoma (kivéve: trachoma következményei) 
67. Trichinellosis 
68. Tuberkulózis 
69. Tularemia 
70. Typhus abdominalis (hastífusz) 
71. Typhus exanthematicus (kiütéses tífusz) 
72. Varicella (bárányhimlő) 
73. Variola (himlő) 
74. Vírusos haemorrhagias lázak 
75. Yersiniosis 

B) Személyazonosító adatok nélkül jelentendő: 
1. Acut urogenitalis chlamydiasis 
2. AIDS megbetegedés 
3. Gonorrhoea (kankó) 
4. HIV-fertőzés 
5. Lymphogranuloma venereum 
6. Syphilis (vérbaj) 
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 2. számú melléklet 
 
Szűrő – és alkalmassági vizsgálatok az érintett részéről történő kötelező adatszolgáltatás 

esetén 
 
 
1. Munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági orvosi vizsgálatok (előzetes, időszakos, 

soron kívüli, záró).  
2. Szűrővizsgálatok - beleértve a biológiai monitorozási vizsgálatokat is – a foglalkozással 

összefüggő megbetegedések felderítésére.  
3. A katonai egészségi alkalmasság, valamint az egyéb szolgálati viszony létesítéséhez 

szükséges egészségi alkalmasság megállapításához kapcsolódó szakorvosi vizsgálatok.  
4. A közúti járművezetés engedélyezéséhez szükséges orvosi vizsgálatok.  
5. A kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz – és riasztófegyverek megszerzéséhez és tartásához 

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

kapcsolatban a látás -, hallás -, értelmi fejlődési, beszédfejlődési képességek, illetve más 
rendellenességek vizsgálata.  
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3. számú melléklet 
 

Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke 
 

EU-kód kód megnevezés 

1 A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZ ŐK 
100 A1 Akrilnitril által okozott betegségek 
101 A2 Arzén és vegyületei által okozott betegségek 
102 A3 Berillium és vegyületei által okozott betegségek 
103.01 A4 Szén-monoxid által okozott betegségek 
103.02 A5 Foszgén által okozott betegségek 
104.01 A6 Hidrogén-cianid által okozott betegségek 
104.02 A7 Cianidok és vegyületei által okozott betegségek 
104.03 A8 Izocianátok által okozott betegségek 
105 A9 Kadmium és vegyületei által okozott betegségek 
106 A10 Króm és vegyületei által okozott betegségek 
107 A11 Higany és vegyületei által okozott betegségek 
108 A12 Mangán és vegyületei által okozott betegségek 
109.01 A13 Salétromsav által okozott betegségek 
109.02 A14 Nitrogén-oxidok által okozott betegségek 
109.03 A15 Ammónia által okozott betegségek 
110 A16 Nikkel és vegyületei által okozott betegségek 
111 A17 Foszfor és vegyületei által okozott betegségek 
112 A18 Ólom és vegyületei által okozott betegségek 
113.01 A19 Kén-oxidok által okozott betegségek 
113.02 A20 Kénsav által okozott betegségek 
113.03 A21 Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek 
114 A22 Vanádium és vegyületei által okozott betegségek 
115.01 A23 Klór által okozott betegségek 
115.02 A24 Bróm által okozott betegségek 
115.04 A25 Jód által okozott betegségek 
115.05 A26 Fluor és vegyületei által okozott betegségek 

A27 
Benzinekből (kőolaj-eredetű, alacsony forráspontú szénhidrogén 
elegyekből) származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által 
okozott betegségek 

A28 Vinilklorid által okozott betegségek 

116 

A29 Triklór-etilén által okozott betegségek 
A30 Tetraklór-etilén által okozott betegségek 117 

A31 
Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által 
okozott betegségek 

118 A32 Butil-, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek 
119 

A33 
Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1,4-butándiol, valamint glikolok és 
glicerin nitro származékai által okozott betegségek 

120 
A34 

Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, 
gvajakol, az etilénglikol metil-étere és etil-étere által okozott 
betegségek 

121 
A35 

Aceton klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton, 
metil-n-butil-keton, etil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-
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oxid, 2-metilciklohexanon által okozott betegségek 

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

122 
A37 

Szerves foszforsavészterek, karbamát inszekticidek által okozott 
betegségek 

123 A38 Szerves savak által okozott betegségek 
124 A39 Formaldehid által okozott betegségek 

A40 
Nitroglicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott 
betegségek 

125 

A41 Benzol által okozott betegségek 
A42 Toluol által okozott betegségek 
A43 Xilol által okozott betegségek 

126.01 

A44 Egyéb benzol homológ által okozott betegségek 
126.02 

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

126.03 A46 Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek 
127 

A47 
Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott 
betegségek 

128.01 
A48 

Fenolok és megfelelőik vagy halogénezett származékaik által 
okozott betegségek 

128.02 
A49 

Naftol és megfelelői vagy halogénezett származékai által okozott 
betegségek 

128.03 A50 Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek 
128.04 

A51 
Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott 
betegségek 

128.05 A52 Benzokinonok által okozott betegségek 
129.01 

A53 
Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, 
fenolos, nitrifikált, nitrált vagy szulfonált származékai által okozott 
betegségek 

129.02 A54 Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek 
130.01 A55 Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek 
130.02 A56 Fenolok és megfelelőik nitrált származékai által okozott betegségek 
131 A57 Antimon és vegyületei által okozott betegségek 

A58 Salétromsavészterek által okozott betegségek 132 
A59 Nitroglicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek 

133 A60 Kén-hidrogén által okozott betegségek 
135 

A61 
Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más 
címszó alá nem tartoznak 

A62 
Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más 
címszó alá nem tartoznak 

A63 Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek 

136 

A64 
Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a 
munkavállaló testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag (beleértve 
az egyéb növényvédő szereket) által okozott betegségek 

201.01 A65 Korom által okozott bőrbetegségek és bőrrák 
201.02 A66 Bitumen által okozott bőrbetegségek és bőrrák 
201.03 A67 Kátrány által okozott bőrbetegségek és bőrrák 



ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

Verzió: 07. Dátum: 2016.03.01. Oldal:23/26 
 

EU-kód kód megnevezés 

201.04 A68 Szurok által okozott bőrbetegségek és bőrrák 
201.05 A69 Antracén és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák 
201.06 A70 Ásványi és egyéb olajok által okozott bőrbetegségek és bőrrák 
201.07 A71 Nyers paraffin által okozott bőrbetegségek és bőrrák 
201.08 A72 Karbazol és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák 
201.09 

A73 
Szén desztilláció melléktermékei által okozott bőrbetegségek és 
bőrrák 

A74 Vegyi anyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz 
A75 Vegyi anyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz 

A76 
Vegyi anyagok által okozott egyéb bőrbetegségek (pl. olajakne) és 
nyálkahártya betegségek 

202 

A77 Egyéb bőrbetegségek és bőrrákok 
301.11 A78 Szilikózis 
301.12 A79 Tüdő tuberkulózissal kombinált szilikózis 
301.21 A80 Azbesztózis 
301.22 A81 Azbesztpor belégzését követő mesothelioma 
301.31 A82 Egyéb pneumokoniózisok 
302 A83 Azbeszt szövődménye hörgőrák formájában 
303 

A84 
Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörgő-tüdő-
betegségek 

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

304.04 

A86 Kemény fém által okozott tüdőfibrózisok 
304.05 A87 Sziderózis 
304.06 

A88 
Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával 
kapcsolatos allergiás asztma 

304.07 
A89 

Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával 
kapcsolatos allergiás rinitisz 

305.01 A90 Fapor által okozott felsőlégúti daganatos betegségek 
306 A91 A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa 
307 

A92 
Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktív 
hörghurutja és emfizémája 

308 A93 Azbesztpor belégzése által okozott tüdőrák 
309 A94 Alumínium és vegyületei által okozott betegségek 
310 A95 Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek 

B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZ ŐK 
502.01 

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

502.02 B2 Elektroophthalmia 
503 B3 Zaj által okozott halláskárosodások 
504 B4 Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek 
505.01 B5 Helyileg ható vibráció által okozott betegség 

B6 
Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki 
gerinc porckorong betegségeit) 

505.02 

B7 
Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényező által 
okozott betegségek 

508 B8 Ionizáló sugárzás által okozott betegségek 
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C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZ ŐK 

401 C1 Egyéb zoonózisok 
402 C2 Tetanusz 

C3 Brucellózis 
C4 Ornitózis 
C5 Kullancs-enkefalitisz 
C6 Atrax 
C7 Leptospirózis 
C8 Q-láz 
C9 Tularémia 
C10 Borelliózis (Lyme-kór) 

403 

C11 Trichofitiázis 
404 C12 Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek 
405 C13 Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis 
406 C14 Amőbiázis 

C15 
Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a 
foglalkozással kapcsolatban keletkezett 

C16 Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek 
C17 Gennykeltők által okozott bőrbetegségek 

407 

C18 Gombák által okozott bőrbetegségek 
304.01 C19 Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz 

C20 
Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok 
belégzése által okozott tüdőbetegségek 

304.02 

C21 
Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott 
egyéb betegségek 

304.06 
C22 

Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával 
kapcsolatos allergiás asztma 

304.07 
C23 

Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával 
kapcsolatos allergiás rinitisz 

D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS ERG ONÓMIAI 
KÓROKI TÉNYEZ ŐK 

506.10 D1 A periartikuláris tömlők nyomás miatti betegsége 
506.11 D2 Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis 
506.12 D3 Olecranon bursitis 
506.13 D4 Váll bursitis 
506.21 D5 Az ínhüvely-túlerőltetés által okozott betegségek 
506.22 D6 A peritendineum-túlerőltetés által okozott betegség 
506.23 D7 Az izom és ín tapadási helyek túlerőltetés által okozott betegségek 
506.30 D8 Térdízületi meniszkusz sérülése 
506.40 D9 Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás 
506.45 D10 Carpal tunnel (kéztő alagút) szindróma 

D11 Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése) 
D12 Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei 

D13 
A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott 
betegségei 

507 

D14 
Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú 
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igénybevétele által okozott betegségei 
D15 Pszichoszociális kóroki tényezők 
D16 Ergonómiai kóroki tényezők által okozott betegségek 

 

D17 
A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb 
betegségek 
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4. számú melléklet 
 

Biológiai mintában vizsgált anyagok 
 
1. Anilin 
2. Arzén 
3. Benzol 
4. Dimetil – formamid 
5. Etilbenzol 
6. Fenol 
7. Fluorid – vegyületek 
8. Higany 
9. Kadmium 
10. Kobalt 
11. Króm 
12. n – Hexán 
13. Nikkel 
14. Nitro- benzol 
15. Ólom 
16. Szelén 
17. Szerves foszforsav – észterek 
18. Szénmonoxid 
19. Sztirol 
20. Toluol 
21. Triklór – etilén 
22. Xilol 
 


