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 Kik jogosultak az adatvédelemre? 

Az adatvédelmi törvények szerint minden természetes személy, aki a Kórházzal 

kapcsolatba kerül jogosult arra, hogy mind a személyes adatai, mind az 

egészségügyi ellátással kapcsolatos adatai a jogszabályokban foglalt védelemben 

részesüljenek. 

 Milyen adatvédelmi jogai vannak a hozzánk fordulóknak? 

Mindenekelőtt fontos leszögezni azt, hogy csak olyan adatot kezelhetünk, 

amelyet vagy valamilyen törvényi feltétel, vagy önkéntes hozzájárulás alapján 

megkapunk. A kórházban többségében önkéntes hozzájárulás alapján folyik az 

adatkezelés. Az önkéntes hozzájárulást vagy a fekvőbeteg ellátáshoz szükséges 

adminisztrációs teendők ellátásakor, vagy az ambuláns lapon kérjük el.  Csak 

olyan célokól kezelhetjük az Ön adatait, amelyekre vonatkozóan felhatalmazást 

kértünk. Ha valamelyik célból történő adatkezeléssel nem ért egyet, azt a 

megjelölt helyen írásban közölheti. A Bugát Pál Kórház adatvédelmi szabályzata 

szerint az alábbi célok érdekében kezelhetjük az Ön adatait: 

- az egészség megőrzésének, fenntartásának előmozdítása, 

- a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,  

- a gyógykezelt személy egészségi állapotának nyomon követése, 

- közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések 

megtétele, 

- a betegjogok érvényesítése, 

- kapcsolattartás, 

- hozzátartozók értesítése, 

- marketing. 

Ezeken kívül a törvény lehetőséget ad egyéb adatkezelési célokból történő 

adatkérésre is. Ezek közül néhány példát sorolunk fel a teljesség igénye nélkül: 

- egészségügyi szakember – képzés, 

- orvos – szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, egészségügyi ellátás 

tervezése, 

- statisztikai vizsgálat, 

- 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 egészségi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak 

ellátása, 

- a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, 

amennyiben az, az egészségi állapot alapján történik, 

- bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben 

meghatározott feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében a 

bűnmegelőzés,  

- a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. törvényben meghatározott 

feladatok ellátása, az abban kapott felhatalmazás körében, 

- közigazgatási eljárás, 

- szabálysértési eljárás, 

- ügyészségi eljárás, 

- bírósági eljárás. 

A törvény azt is kimondja, hogy csak annyi adatot kérhetünk el, amely a felsorolt 

és Ön által engedélyezett célok elérése érdekében szükség van. 

 Mi történik, ha nem adom meg a hozzájárulásomat? 

Ebben az esetben adatait nem rögzíthetjük, azok törlésre kerülnek. Ezáltal a 

további kezelése során esetleg hátrányt szenvedhet. Amennyiben nem kívánja, 

hogy adatai az egységes állami adatbázisban (EESZT) szerepeljenek, úgy adatai 

teljes vagy részleges felvitelét; egyes vagy az összes egészségügyi szolgáltató 

illetve betegellátó számára való hozzáférést, egyes vagy az összes adathoz 

való hozzáférést, egyes vagy az összes kórállapotához tartozó adatkezelést azt 

interneten az ügyfélkapun vagy személyesen a kormányablakokon  keresztül 

tudja letiltani. Az általános tiltás eseti, a kezelőorvos előtt tett írásbeli 

nyilatkozatban fel is oldható 

Vannak olyan esetek, amikor Ön köteles az adatait átadni, azt nem tagadhatja 

meg. Ezek: 

 ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy a törvény által felsorolt 

valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű 

mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved, 

 ha arra a törvényben felsorolt szűrő- és alkalmassági vizsgálatok 

elvégzéséhez van szükség, 

 heveny mérgezés esetén, 

 ha valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű 

megbetegedésben szenved, 

 ha az adatszolgáltatásra a magzat, illetve a kiskorú gyermek 

gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében 

van szükség, 

 ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági 

eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az 

illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte, 



 ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 

szerinti ellenőrzés céljából van szükség. 

 

 Mit tehetek a kezelt adataimmal? 

A törvény lehetőséget ad arra, hogy az alábbi jogokkal élhessen: 

 Átlátható tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog. 

Az érintettet tömören, átláthatóan, érthetően és könnyen hozzáférhető 

formában, világosan, közérthetően és ingyenesen kell tájékoztatni az 

adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról. 

Amennyiben az érintett tájékoztatást kér, azt számára 30 napon belül meg 

kell adni. 

 Hozzáférés joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a Bugát Pál Kórháztól visszajelzést kapjon 

arra vonatkozóan, hogy személyes és különleges adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha igen, milyen célból, kik láthatják az adatait, 

mennyi ideig tároljuk azokat. 

 Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Bugát Pál Kórház által 

kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja. 

 

 A helyesbítéshez való jog 

Az érintettnek joga van arra, hogy írásbeli kérésére a Bugát Pál Kórház 

késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó adatokat, amennyiben 

valamit rosszul rögzítettünk. 

 

 Törléshez való jog 

Az érintettnek joga van arra, hogy írásbeli kérésére a Bugát Pál Kórház 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat., amennyiben ennek 

törvényi feltételei fennállnak. 

 

 Tiltakozás joga 

Tiltakozni kizárólag a jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon 

alapuló adatkezelés ellen lehet. Tiltakozás esetén a személyes adat nem 

kezelhető tovább, kivéve ha az adatkezelő bizonyítja jogos ok fennállását, 

vagy amennyiben az jogi érdek érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. 

 

 Az adatkezelés korlátozása 

Az érintettnek a törvényi feltételek megléte esetén joga van arra, hogy 

írásban kérje adatai kezelésének korlátozását. Korlátozás esetén az 

adatokat pusztán tárolni lehet. Egyéb adatkezelés kizárólag az érintett 

hozzájárulásával jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből 

lehet. 

 A kórházon kívül más is láthatja az adataimat? 



Igen, amennyiben az ellátásához, vagy a megjelölt célok érdekében szükséges. 

Ám ebben az esetben is előre tájékoztatnunk kell Önt arról, hogy kik azok, akik 

jogszerűen láthatják az Ön adatait. Ezen cégek, gazdasági társaságok listája az 

adatvédelmi szabályzatunk mellékleteként kerül feltüntetésre. Nem kell 

feltüntetnünk azokat a szervezeteket (pl: rendőrség, nemzetbiztonság, stb.), 

akiknek a törvény eleve lehetőséget ad bizonyos feltételek megléte esetén az Ön 

adataiba való betekintésre. Amennyiben külön, valamilyen speciális ok miatt 

egyedileg kell valakinek az Ön egészségügyi adatait átadnunk (például: másik 

kórházba történő átadás), akkor ezt csak az Ön hozzájárulásával tehetjük meg. 

Ezt a hozzájárulást a fekvőbeteg dokumentációban kérjük el, és őrizzük meg. 

 Hogyan élhetek a jogaimmal? 

Írásban forduljon a Bugát Pál Kórház titkárságához. 

 Hogyan védjük az adatait? 

A kórház nyilvántartó rendszere olyan rendszerszintű adatvédelemmel van 

ellátva, amely korszerű megoldásokkal megóvja az Ön adatait a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 Megismerheti-e hozzátartozó az én egészségügyi adataimat? 

Alaphelyzetben nem. Amennyiben Ön másként nem rendelkezik, akkor az adatait 

senki sem ismerheti meg. Önnek lehetősége van arra, hogy bárkit írásban 

megjelöljön (akár több személyt is), akinek felvilágosítás nyújtható az Ön 

állapotáról. Kérjük gondosan válassza meg ezt a személyt, mert telefonon senki 

sem kaphat tájékoztatást, így érdemes olyan hozzátartozót, barátot választani, 

aki személyesen is meg tud jelenni a kórházban. A törvény ezen kívül kivételt 

tesz három esetben: 

 „A beteg életében, illetőleg halálát követően az érintett házastársa, 

egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa -írásbeli kérelme 

alapján- akkor is jogosult az érinett gyógykezelésével összefüggő 

adatkezelésről, személyes és különleges adatairól felvilágosítást kapni, ha 

az egészségügyi adatra a házastárs, egyeneságbeli rokona, testvére, 

valamint élettársa, leszármazói életét, egészségét befolyásoló okok 

feltárása, illetve egészségügyi ellátása céljából van szükség. „ 

 „Abban az esetben, ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más 

elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját 

vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a 

személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély 

elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás 

akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.” 

 „Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, 

valamint örököse - írásos kérelme alapján - jogosult a halál okával 

összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését 

megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, 



az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját 

költségére - másolatot kapni.” 

 

 Mi az az adatvédelmi incidens? 

Amikor a törvényben foglaltak megsértésre kerülnek, azt nevezzük adatvédelmi 

incidensnek. 

A kórházban folyó magánrendelésekre is vonatkoznak az ebben a tájékoztatóban 

foglaltak?  

A törvényben foglaltakat mindenkinek be kell tartania, így a magánrendelést 

folytató orvosok is így tesznek. Ugyanakkor a Bugát Pál Kórház adatvédelmi 

szabályzatában foglaltak a magánrendelésekre nem vonatkoznak. 

 Problémám esetén kihez fordulhatok? 

Amennyiben valamilyen problémát észlel adatkezelésével kapcsolatban, úgy a 

titkárságon keresztül az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat. Ha az érintett 

természetes személyt a kórház válasza nem elégíti ki, úgy a felügyeleti 

hatósághoz a NAIH-hoz fordulhat. Ezen kívül az érintett jogainak megsértése 

esetén, a Bugát Pál Kórház ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron 

kívül jár el. 
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