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I.

INTEZETVEZET6I

INTEZKEDES

AZ

ADATVEDELMI,

ADATKEZELESI FELADATOKRoL

I.I.

BEVEZETES

Tirg:

janudr l-dn hatrilyba ldpett, ,,Az eg6szs6giigyi adatok 6s a hozzil* kapcsol6d6
szem6lyes adatok vddelm6rdl" sz6l6, 1997. 6vi XLVII. tv. alkalmazasrlval kapcsolatos intdzeti

Az

1998.

szabfllyozfls.

A tiirv6ny dltalinos 6rv6nyii, mely ekiirja:

- a szakmai sajrltossrigokhoz alkalmazkod6 int6zeti ( hiai ) szzbAlyozirst,
- meghaterozott szilrnu adatkezel6 eset6n felel6s/6k megbizrlsdt,
- az egdszs6gUgyi adatokat kezel<i minden szem6ly (nemcsak orvos!) titoktartesi
kcitelezettsdgdt.

^-

A tiirv6ny betartisd6rt intdzeti

szinten az int9zetvezeto felel6s. A betegek egeszs6giigyi adatait
osztelyokon, r6szlegeken a felel6ssdg az osztAly- 6s
r6szlegvezet6kre, r6szleg adatv6delmi felel6seire, valamint aklrhiz adatv€delmi felel5s6re hriru[.

kezelti fekvo- ds jrir6 beteg ellet6
Az osnAly-

es r6szlegvezet6k az rlltaluk vezetell szervezeti egysegben kdtelesek biztositani a tdrv6ny

betartes6t.

Az adatvddelmi felel6srik a hozzitjrtk tartoz6 egysdgekkel rendszeresen kapcsolatot tartanak, azokat
folyamatosan tAjdkoztatjik az esetleges viiltoziisok6l, ds r6sziike konzultativ tArnogatdst nyijtanak.
Fenti tdrvdnyt m6dositja a 2011. 6vi CXII. tiirv6ny az informdci6s iinrendelkez6si jogr6l 6s az
inform6ci6szabadsi916l, mely hatilyos 2012.0L01-t61.
Hatdlyon kiviil helyezett jogszab6lyok:
1992.6vi LXIII. tdrvdny a szem6lyes adatok v6delm6r6l 6s a kdz6rdekri adatok nyilvri.noss6gar6l.
Hatrilyon kiviil helyezi 201 l.6vi Cxlltttrv6ny.

Az inform6ci6s 6nrendelkezesi jog 6s az informiici6szabads6g biztosit:isa 6rdek6ben, a szem6lyes
adatok vddelmdt, valamint a k6zdrdekfi 6s a k6z6rdekb<il nyilviinos adatok megismer6s6hez 6s
terjesztdsdhez val6 jog 6rvenyestil6s6t szolgdl6 alapvet6 szabrilyok6l, valamint az e szabiiyok
ellen6rz6s6re hivatott hat6stiLgr6l az Alaptdrv6ny v6grehajtrisii,ra, az Alaptdrveny VI. cikke alapjrin a
kdvetkez<i torvdnyt alkotja:

At

rtui N os n EN D E LK EzEs E K

A tiirv6ny c6lja
l. $ az adatok kezel6s6re vonatkoz6 alapvet6 szabrilyok meghatrirozrisa arurak drdekdben, hogy a
termdszetes szemdlyek maginszfdrijht az adatkezelok tiszteletben tartsiik, valamint a kdziigyek

6tl6that6s6ga a k6z6rdekii 6s a kdz6rdekb6l nyilvrinos adatok megismer6s6hez 6s terjesztds6hez
friz6dti j og 6rv6nyesitds6vel megval6suljon.

A tiirv6ny hatrilya
tdrv6ny hatdlya a Magyarorsziig teriilet6n folytatott minden olyan adatkezel6sre 6s
adatfeldolgoz6sra kiterjed, amely termdszetes szem6ly adataira, valamint kdzdrdekii adata vagy

2. $(1) E

krizdrdekbol nyilvdnos adatra vonatkozik.
(2) E tcirvdnyt a teljesen vagy r6szben automatizrilt eszkozzel, valamint a manudlis m6don vegzett
adatkezel6sre 6s adatfeldolgoziisra egyanint alkalmazni kell.
Frtelmezii rendelkez6sek a tiirv6nv alkalmazdsa sor6n:
fufutClt biirmely meghatrirozott, szemdlyes adat alapj6n azonositott vagy - krizvetleniil vagy
kdzvetve - azonosithat6 term6szetes szem6ly;
Szemilves adal: az 6rintettel kapcsolatba hozhat6 adat - kiildndsen az lrintett neve, azonosit6 jele,
valamint egy vagy tdbb fizikai, fiziol6giai, mentiilis, gazdashgi, kulturalis vagy szociillis
azonoss6giira jellemz6 ismeret
valamint az adatb6l levonhat6, az 6rintellre vonatkoz6
kcivetkeztet6s;
Kiiliinleees adat:
a) a faji eredetre, a nemzetisdghez tartozi$ra, a politikai v6lem6nyre vagy prirt6llisra, a valliisos
vagy miis viliigndzeti meggy6z6ddsre, az 6rdek-k6pviseleti szervezeti tagsega, a szexuiilis
6letre vonatkoz6 szemdlyes adat,
b) az eg6szsdgi dllapotra, a k6ros szenved6lyre vonatkoz6 szem6lyes adat, valamint a biiniigyi
szemdlyes adat;
Kiizdrdekli adat az illarni vagy helyi cinkormiinyzati feladatot, valamint jogszabdtyban
meghatiitozott egydb kcizfeladatot ell6t6 szerv vagy szem6ly kezel6s6ben ldv6 ds tev6kenys6gdre
vonatkoz6 vagy kiizfeladatanak ellates6val cisszefiiggdsben keletkezett, a szem6lyes adat fogalma
al6 nem eso, brirmilyen m6don vagy form6ban rogzitetl informrici6 vagy ismeret, ftiggetleniil
kezel6sdnek m6djrit6l, 6n6ll6 vagy gyiijtemdnyes jelleg6t6l, igy kiil6ntisen a hatiiskrirre,
illet6kess6gre, szervezeti fel6pit6sre, szakmai tev6kenys6gre, annak eredmdnyess6g6re is kiterjed6
6rt6kel6sdre, a birtokolt adatfajtrika 6s a mrikriddst szabitlyoz6 jogszab6lyoka, valamint a
gazdrilkodiisra, a megkcitcitt szerz<id6seke vonatkoz6 adat;
Kdzdrdekbdl nvilvdnos adat a ktizdrdekii adat fogalma al6 nem tartoz6 minden olyan adat,
amelynek nyilviinossiigra hozatalitl, megismerhetrisdg6t vagy hozzifferhetbv€, teteldt tdrv6ny
k<izdrdekb6l elrendeli ;
Hozzriidrulds:az 6rintett akaratiiLnak tink6ntes 6s hatifuozott kinyilvanitrisa, amely megfeleki
t6j6koztat6son alapul, 6s amellyel f6lre6rthetetlen beleegyez6s6t adja a rA vonatkoz6 szem6lyes
adatok - teljes kdni vagy egyes mriveletekre kiterjed<i - kezel6sehez;
Tiltakoztis: az 6rintett nyilatkozata, amellyel szem6lyes adatainak kezeldsdt kifogrisolja, ds az
adatkezel6s megsziintetds6t, illetve a kezelt adatok tdrl6sdt kdri;
Adalkezel : az a termdszetes vagy jogi szemdly, illetve jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6
szervezet, aki vagy amely 6n6ll6an vagy mrisokkal egyiJtl az adatok kezel6s6nek c6ljrit
meghat{rozza, az adatkezelesre (bele6rtve a felhasznrilt eszkcizt) vonatkoz6 ddnteseket meghozza
6s v6grehajtja, vagy az iitala megbizott adatfeldolgoz6val vdgrehajtatja;
Adatkezelis: az alkalmazott eljrlrrist6l ftiggetleniil az adatokon v6gzett brirmely mrivelet vagy a
mriveletek 6sszess6ge, igy kiilcindsen gyijt6se, felvdtele, r6gzit6se, rendszerezdse, tiirol6sa,
megv6ltoztatilsa, felhaszn6Lisa, lekdrdez6se, tov6bbit6sa, nyilviinoss6gra hozatala,dsszehaagoliisa
vagy tisszekapcsoLisa, zarol6sa, t6rldse 6s megsemmisitdse, valamint az adatok tov6bbi
felhaszn6l6s6nak megakadrilyoz:isa, f6nykep-, hang- vagy k6pfelv6tet k6szitise, valamint a
szem6ly azonositiiLsdra alkalmas fizikai jellemzok (pl ujj- vagy teny6myomat, DNS-minta,
iriszkdp) r<igzitdse;
Adattovtibhlttis: az adat meghat6rozott harmadik szem6ly szii.rnara tdrtdn6 hozzAff,rhet6v€ tdtele;
Nvilvdnossdsra hozatal: az adat b6rki szhmira tortdno hozzifdrhet<ivd t6tele;

-,

Adattdrlis: az adatok felismerhetetlenn6 t6tele oly m6don, hogy a helyre6llitrisuk tribbd nem
lehets6ges;

Aclatmesieliilis: az adat azonosit6 jelzdssel ell6t6sa annak megktildnbciztet6se cdlj6b6l;
Adalairolds: az adat azonosit6 jelz6ssel elliitilsa tovrlbbi kezel6s6nek v6gleges vagy meghatilrozott
id6re tcirtdno korlitozrisa c6lj6b6l;
Adalmessemmkitis: az adatokat tarialmazo adathordoz6 teljes fizikai megsemmisitdse;
Adatfeldolgoztis: az adatkezel6si mriveletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok elvdgz6se,
fi.iggetleniil a miiveletek vdgrehajtiisiihoz alkalmazott m6dszertol ds eszk6zt6l, valamint az
alkalmazds hely6tol, feltdve hogy a technikai feladatot az adatokon v6gzik;
Adatfeldoleozd: az a term6szetes vagy jogi szemdly, illetve jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo
szewezet, aki vagy amely az adatkezel6vel kcitcitt szerzriddse alapjdn - bele6rtve a jogszab ly
rendelkezdse alapj 6n tdrtdn6 szerzod6sktit6st is - adatok feldolgozrisrit vdgzi;
Adalfelelfis: az a ktizfeladatot elliit6 szerv, amely az elektronikus riton kritelez<ien kdzzdteendo
k<izdrdekii adatot el66llitotta, illetve amelynek a miikcid6se sorin ez az adat keletkezettr
Adatkiizld: az a kdzfeladatot elliit6 szerv, amely - ha az adatfelel6s nem maga teszi kozzd az
adalol - az adatfelel6s 6ltal hozzd eljuf,latott adatait honlapon k6zz6teszi;

Adat:illomriny: az egy nyilvrintart6sban kezelt adatok risszess6ge;
Harmadik szemilv: olyan termdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szemdlyisdggel nem
rendelkez6 szevezet, aki, vagy amely nem azonos az 6rintettel, az adatkezeli|vel vagy az
adatfeldolgoz6val;

A SZEMELYES ADATOK VEDELME
Az adatkezel6s elvei
4. $ ,,Szemdlyes adat kiz6r6lag meghat6rozott cdlb6l, jog gyakorliisa 6s kdtelezetts6g teljesit6se
6rdekdben kezelhet<i. Az adatkezeldsnek minden szakaszdban meg kell felelnie az adatkezel6s
cdljrinak, az adatok felvdteldnek 6s kezel6sdnek tisztess6gesnek ds tdrvdnyesnek kell lennie."
,,Csak olyan szem6lyes adat kezelhet6, unely az adatkezel6s cdljanak megval6sul6srihoz
elengedhetetlen. A szemdlyes adat csak a cdl megval6sulisrihoz sztiksdges mdrt6kben 6s ideig
kezelheto."
,,Az adatkeze16s

sorriLn

biztositani kell az adatok pontossdgiit, teljessdg6t 6s naprakdszsdg6t."

Az adatkezel6s jogalapja
5. $(l ) ,,Szem6lyes adat akkor kezelhet6, ha
a) ahhoz az drintett hozzillrul, vagy
b) ,,azt a torveny vagy - tdrvdny felhatalmaziisa alapjrln- a helyi dnkormrlnyzat rendelete
elrendeli"
Kiiliinleges adat a 6. $-ban meghatrirozott esetekben, valamint akkor kezelhet6, ha
- az adalkezellshez az drintett (rdsban hozzirjixrtl.

-

a 3. tdrv6ny kdz6rdeken alapul6 cdlb6l elrendeli.

Kiitelezd adatkezel6s eset6n az adatok fajtait, az adatkezel's cdljat ds felt6teleit, az adatok
megismerhet<isdg6t, az adatkezel6s idotartamiit, valamint az adalkezeli szemllydt az
adatkezel6st elrendel<i t6rvdny, illewe cinkormrfuryzati rendelet hathrozza meg."
6. $(1) Szem6lyes adat kezelhet<i akkor is, ha az 6rintett hozzirjimi sdnak beszerzdse lehetetlen.
a)az adatkezelore vonatkoz6 jogi kcitelezetts6g teljesitdse c6lj6b6l vagy
b)az adatkezelo vagy harmadik szemdly jogos 6rdekdnek 6rv6nyesit6se cdtjrib6l.
(2) Ha az drintett cselekv<jkdptelens6ge folyt6n vagy m6s elhririthatatlan okb6l nem k6pes
hozz{jArul{sitt megadni, akkor a sajrit vagy miis szem6ly l6tfontoss6g[ drdekeinek v6delm6hez,
valamint a szemdlyek dletdt, testi 6ps6g6t vagy javait fenyeget6 kcizvetlen vesz6ly elhri,ritiisiihoz
vagy megeloz6sdhez sziiksdges m6rt6kben a hozzilirrul{s akadrllyainak fenniill6sa alatt az
6rintett szem6lyes adatai kezelhetoek."

Szem6lyes adatok kezel6se tudom6nyos kutatis sordn

12. S(l) ,,Tudomdnyos kutatds cdlj6ra felvett szem6lyes adat csak tudom6nyos kutat6s c6ljiira
haszndlhat6 fel.

A

szem6lyes adat 6rintettel val6 kapcsolat6nak megiillapitris6t - mihely a kutat6si c6l
megengedi - v6glegesen lehetetlennd kell tenni. Ennek megtdrtdnt6ig is kiil<in kell tarotni
azokal M adatokat, amelyek meghatiirozott vagy meghatiirozhat6 termdszetes szemdly
azonositasara alkalmasak. Ezek az adatok egydb adatokkal csak akkor kapcsolhat6k cissze, ha
az a kutat s cdlj6ra sziiksdges.
(3) A tudomrinyos kutat6st vd,gzi) szerv vagy szemdly szem6lyes adatot csak akkor hozhat
nyilviinoss6gra, ha
a) az drintett ahhoz hozzijitrult, vagy
b) az a tdrtdnelmi esemdnyek6l folltatott kutatiisok eredmdnyeinek bemutatdsrihoz sziiksdges"

(2)

Szem6lyes adatok felhaszn6l6sa statisztikai c6lra

13. S(l) A kdtelez6 adatkezel6s keretdben kezelt szem6lyes adatokat - ha tdrvdny elt6r6en nem
rendelkezik - a Ktizponti Statisaikai Hivatal statisztikai c6lb6l egyedi azonosit6sra alkalmas
m6don iitveheti 6s tdrv6nyben meghatrirozottak szerint kezelheti.
(2) A statisztikai c6lra felvett, iitvett vagy feldolgozott szemdlyes adatok - ha tdrvdny elt6r6en nem
rendelkezik - csak statisZikai c6lra kezelhet<ik. A szem6lyes adatok statisztikai cdlra tdrt6n6
kezeldsdnek 16szletes szabiilyait ktilcin t6rv6ny hat \rozza meg.

Az 6rintett el6zetes tdj6koztatis:inak kiivetelm6nye

20. S(l) Az drintettel az adatkezells megkezd6se el<iu kdzdlni kell, hogy az

adatkezel1s

hozzilj iiLrulilson alapul vagy k6telez6.

Bels6 adatv6delmi felelds 6s adatv6delmi szabilyzat
24. $(l) Az adatkezel<i, illetve az adatfeldolgoz6 szervezet6n beliil, kdzvetlentil a szerv vezet6jdnek
feltigyelete al6 tartozo - jogi, kijzigazgatrisi, informatikai vagy ezeknek megfetel6, fels6fokf
vdgzetts6ggel rendelkezo - bels6 adatvddelmi felel6st kell kinevezni vagy megbizni
(2) A bels6 adatv6delmi felekis
a)
kitzremtik<tdik, illetve segitsdget nyrljt az adatkezel€ssel 6sszeftigg6 drintdsek
meghozatal6ban, valamint az 6rintettek jogainak biztositiisilban;
b)
ellen<irzi e tdrv6ny €s az adatkezellsre vonatkoz6 m6s jogszabiilyok, valamint a belsri
adatv6delmi 6s adatbiztonsilgi szabiiyzztok rendelkez6seinek ds az adatbiztonsiigi
krivetelm6nyeknek a megtartesdt;
c)
kivizsg6lja a hozzt 6rkezett bejelent6seket, jogosulatlan adatkezelds 6szlel6se esetdn
annak megsztintetdsdre hivja fel az adatkezeli5t vagy az adatfeld olgozlt
d)
elkdsziti a bels6 adatv6delmi 6s adatbizton sigi szabiiyzatot;
e)
vezeti a bels<i adatv6delmi nyilviintartiist;
gondoskodik az adatvddelmi ismeretek oktatasar6l.
f)
(3) Az (l) bekezd6sben meghatdrozott adatkezeloknek, valamint - az adatvddelmi
nyilviintartasba bejelent6si kdtelezettsdg alii nem es6 adatkezel<ik kiv6tel6vel - egy6b 6llami 6s
cinkormilnyzati adatkezel6knek e tdrvdny vdgrehajt6sa 6rdek6ben adatvddelmi 6s adatbiztonsiigi
szab Aly zatot kell k6sziteniiik.

A KOZ E RDE K(J,I.o,I,ror *Tr G ISMERES E
A kiiz6rdekfl adatok megismer6s6nek 6ltaLinos szab6lyai:

26. $ (l) Az iillami vagy helyi dnkormdryzati feladatot, valamint jogszabrilyban meghatarozott
egy6b kcizfeladatot ellet6 szervnek vagy szemdlynek (a toviibbiakban egytitt: kdzfeladatot ell6t6
szerv) lehet6v6 kell tennie, hogy a kezel6s6ben l6v6 kciz6rdekri adatot 6s kdz6rdekb6l nyilviinos

adatot

-

az e tdrv6nyben meghatarozott kiv6telekkel

-

erre ir6nyul6 ig6ny alapjrin b6rki

megismerhesse.

(2) Ktizerdekb6l nyilviinos adat a kcizfeladatot ell6t6 szerv feladat- ds hat6skcirdben eljrir6 szemdly
neve, feladatkcire, munkakdre, vezeti5i megbizirsa, a kdzfeladat elliitasaval cisszefugg6 egy6b
szemdlyes adata, valunint azok a szem6lyes adatai, amelyek megismerhet6s6g6t t<irvdny e16irja.
(3) Ha t6rvdny m6sk6nt nem rendelkezik, krtz6rdekbol nyilviiros adat a jogszabiily vagy rillami,
illetcileg helyi dnkormrinyzati szervvel kritdtt szerzod6s alapjan kdtelezoen ig6nybe veend6 vagy
m6s m6don ki nem el6githet<i szolgiiltatrist nyljt6 szervek vagy szem6lyek kezel6s6ben l6v<i, e
tevdkenys6giikre vonatkoz6, szem6lyes adatnak nem min6siil6 adat.
27. S (l) A kcizdrdekri vagy kdzdrdekb6l nyilviinos adat nem ismerhetri meg, ha az a min6sitett adat
vddelmdrol sz6l6 tdrvdny szerinti min<isitett adat.
(2) A kdzdrdekri ds kctzdrdekb6l nyilviinos adatok megismer6sdhez val6 jogot - az adatfajtak
meghatiiroziisiival - trirvdny
a) honvddelmi6rdekb6l;
b) nemzetbiztonsdgi 6rdekbol;
c) brincselekm6nyek iilddzdse vagy megeklz6se 6rdek6ben;
d) kdmyezet- vagy termdszetv6delmi 6rdekb<il;
e) kdzponti p6nztigyi vagy devizapolitikai 6rdekb6l;
kiiliigyi kapcsolatoka, nemzetkcizi szervezetekkel val6 kapcsolatoka tekintettel;
g) bir6s6gi vagy kdzigazgatrisi hat6s6gi eljiir6sra tekintettel;
h) a szellemi tulajdonhoz ftiz6d6 jogra tekintettel korliitozhatja.
(3) Az iizleti titok megismer6sdre a Polgrlri Tdrvdnykcinyvben foglaltak az ininyad6k.
(4) A kdzdrdekii adatok megismer6se korldtozhat6 uni6s jogi aktus alapjrin az Eur6pai Uni6
jelent<is pdnziigy- vagy gazdasitgpolitikai drdekdre tekintettel, bele6rtve a monetiiris, a
k6lts6gvetdsi 6s az ad6politikai 6rdeket is.
(5) A kdzfeladatot ell6t6 szerv feladat- ds hatrlskdrdbe tartoz6 ddnt6s meghozatallra irrlnyrl6 eljir6s
soriin k6szitett vagy rdgzitett, a ddnt6s megalapozAs t szolgril6 adat a keletkez6s6t6l sziimitott
evig nem nyilv6nos. Ezen adatok megismer6s6t az adat megismer6s6hez ds a
megismerhet<is6g kizirirsithoz fiizod6 k6z6rdek srilyrinak m6rlegel6s6vel - az azt kezell szew
vezet6je enged6lyezheti.
(6) A diintds megalapoziisiit szolgdl6 adat megismer6sdre irrinyul6 ig6ny - az (5) bekezdesben
meghatiirozott id6tartamon beliil - a d<int6s meghozatal6t k6vet6en akkor utasithat6 el, ha az
adat megismer6se a kcizfeladatot ell6t6 szerv t6rv6nyes mtikciddsi rendj6t vagy feladat- 6s
hatiiskcirdnek illet6ktelen kiils<i befolydst6l mentes ell6t6srit, igy kiil6n6sen az adatot
keletkeztet<i allaspontjanak
dcint6sek elok6szit6se sor6n tcirt6no szabad kifejt6s6t
vesz6lyeztetnd.
(7) Jogszabdly a ddnt6s megalapozrisrit szolgril6 egyes adatok megismerhet6sdgdnek korliitozrisiira
az (5) bekezd6sben meghatiirozottniil rrividebb id6tartamot rillapithat meg.
(8) E fejezet rendelkez6sei nem alkalmazhat6k a k6zhitelii nyilvantartrisb6l tcirt6n<i kiiltin
t6rv6nyben szabilyozott - adatszolgdltat6sra.

f)

-

tiz

a

-

A KOZERDEKIJ,qoArox xozzETETELE
A kiiz6rdekii adatokra vonatkozd tij6koztatrisi kiitelezetts6g
32. $ A krizfeladatot ellet6 szerv a feladatkcir6be tartoz6 iigyekben - igy kiikinrisen az 6llami 6s
cinkormiinyzati krilts6gvet6sre ds annak vdgrehajtiisara, az iilami 6s cinkormiinyzati vagyon
kezelds6re, a kozpdnzek felhaszndlasiira 6s az erre k<itcitt szerz6d6sekre, a piaci szerepl6k, a
magdnszervezetek 6s-szem6lyek r6sz6re kiildnleges vagy kizir6lagos jogok biztositiisara
vonatkoz6an - k<iteles el6segiteni 6s biztositani a k6zv6lemdny pontos 6s gyors t6j6koztatiisiit.

Az elektronikus kiizz6t6tel kiitelezetts6ge
(1) Az e tcirv6ny alapjiin kdtelez<i en kdzzdteendo kriz6rdekii adatokat intemetes honlapon,
digit6lis formeban, biirki szdrnitra, szemdlyazonositris n6lkiil, korl6toz6st6l mentesen,
kinyomtathat6 6s rdszleteiben is adatveszt6s ds - torzuliis ndlkiil kim6solhat6 m6don, a
betekint6s, a letdlt6s, a nyomtatAs, a kimdsokis es a hfllozati adat6witel szempontjiib6l is
dijmentesen kell hozz6f6rhet6vd tenni (a tovribbiakban: elektronikus kdzz6tdtel). A kdzzetett
adatok megismer6se szemdlyes adatok krizl6s6hez nem kdthet6.
(2) A 37. $ szerinti kdzzdteleli listrikon meghatinozoll adatait saj6t honlapjrin - ha t<irv6ny
miisk6nt nem rendelkezik - kdzz6teszi.

33,

S

1.2. ALAPELVEK
A. Az osztally -

6s r6szlegvezet6k gondoskodnak arr6l, hogy a beteg
eg6szs6giigyi adatai ( k6rrajz, bels<i 6s kiils6 konziliumok tartalma, laborat6riumi leletek stb. )
illet6ktelenek szimira hozzifdrhetetlen m6don kertiljenek elhelyezdsre, meg6rz6sre,
tovAbbitasra.
B. Altalinos jellegii tudakozridds eset6n ( A beteg k6rhrizban van -e ?
annak melyik osztiily6n ? stb. ) szemdlyesen vagy telefonon adhat6 felvikigositris, a tudakoz6t
azonosit6, a beteggel val6 kapcsolatot igazol6 cdlk6rddst krivet6en. Minden tov6bbi
tudakoz6diis csakis az osztiilyon lehets6ges az osztitlytezel6 d,s a beteg hozzitjitrul6srlt6l
fiigg<ien.

C. T6j6koztatr{s: A betegsdgrol, a gy6gykezeldsrril, a vrirhat6 kimeneteldrril a beteg vagy az iitala
meghatarozott szem6ly kaphat trlj6koztatrist. Nyilatkozatt6telre nem alkalmas betegndl
ha
jogi
csak kor6bban ki nem zrlrta azl - a
kdpvisel6inek, illetve a t6rv6nyben meghatiirozott rend
szerinl a hozzitartozonak adhat6 tdjlkoztat{s.
Ez az osztiiytezetci f6orvos vagy az ltala megbizott kezel6orvos feladata.

-

ir6sbeli megkeresdsre - a t6rv6nyben meghatrirozott kiv6telekt6l eltekintve csak c6lk6rddsre
viilaszol az osztiLlyvezet6 f6orvos 6s/ vagy az int€zel vezetiSje.

D. A dokument{ciri megismer6se (k6najzba betekint6s, fdnymrisolat k6szitdse) a beteg joga, ha
az irllapota megengedi. Pszichiat ai kezel6s alatt 6116 betegndl dlni kell a hatiilyba ldp<i rij Eti.
Tv.l93. Paragrafusban foglaltakkal. A korlitozrist csak foorvos, kezel6orvos rendelheti el, ds
annak indok6t, tdny6t a konajzban dokumentiilni sziikseges.
E. Az oktatisi ( vide6 - technika, stb. ) 6s kutatisi tev6kenys6ggel kapcsolatban a t6rv6ny
alkalmazand6.

2.

AZADATKEZELESI SZABALYZ/II CELJA

Az 6rintett szem6lyes 6s eg6szs6gi 6llapot:ira vonatkoz6 adatainak v6delme az adatkezel6s,
adattov6bbitris 6s adattriroLis eg6sz folyamatriban az int6zm6nyen beliil 6s kiviil.

2.1. AZ ADATKEZELES CfLJA
a.) az egeszs5g meg<irz6sdnek, fenntartii.siinak el6mozdit6sa

b.) a betegellet6 eredmdnyes gy6gykezel6si tevdkenys6g el6segitese

-

az {rintett eg6szsdgi iillapot6nak nyomon kcivet6se
a kdzegeszs6giigyi 6s j6rvrinyiigyi 6rdekb<il sztiks6gessd vril6 int6zked6sek megl6tele.
A k6rhazban az egeszsfgigyi 6s szem6lyazonosit6 adatok keze[6s6re jogosult

-

fligazgato

-

betegell6t6
orvosigazgat6
adatvedelmi felel<is
A fentiekhez nem tartoz6 szem6lyek adatkezeldst F6igazgat6t6l illetve orvosigazgatot|l va1y az
adatvddelmi felel6st6l kapott megbizis alapjrin vegezhetnek.

Ezen szemdlyek megbizdsrfurak javaslat6t az osz1t lyos adatv6delmi felel6s terjeszti eki, Foigazgat6
illetve orvosigazgat6 j6vrihagyrlsrira. A megbizis egy p6lddnyrit a dolgoz6 szemdlyi anyag6hoz kell
csatolni.

2.2. ADATKEZELfS GY6GYKEZELf,S CEL.IAE6L
Abban az esetben, ha a gy6gykezelt szemdly dnkdnt fordul korhdzhoz, a gy6gykezel6ssel dsszefiigg6
szemdlyazonosit6 6s egdszsdgiigyi adatainak kezel6sdre szolg6lo hozzljirlullsitt- ellenkez6
nyilatkozat hi6ny6ban
megadoftnak kell tekinteni,6s errSl az drintettet ( tdrv6nyes k6pvisel6j6t)
t6j6koztatni kell ( L6sd: SZ-03 Al0lM02. M03 melldkletek 6s adatlapok ) siirgris szUksdg, valamint a
gy6gykezelt szem6ly bel6t6si k6pess6g6nek hirinya eset6n az 6nkdntessdget vdlelmezni kell.

-

'-

2.3. EGfszsEcilcyrADATKrADHATo
Eg6szsdgiigyi 6s szemdlyazonosit6 adat nem adhat6 ki harmadik szem6lynek, kivdtelt k6peznek ez
al6l az al6bbiak:
Eg6szs6giigyi szakember k6pzds,
orvos-szakmai vizsgiilat, elemzds,
statisztikai vizsgrilatok,
tudomiinyos kutatds,
az egdszs6giigyi adatot kezel6 szew, vagy szem6ly hat6s6gi, vagy tdrv6nyess6gi ellen6rz6sdt,
szakmai, vagy tdrv6nyessdgi feliigyelet6t vdgz6 szertezetek munk6j6.nak el6segitdse, ha az
ellen6rzds c6lja mris m6don nem 6rhet6 el, valamint az egdszsdgtgyi elldtasokat finansziroz6
szervezetek feladatainak elldtdsa,
tiirsadalombiaositrisi, illetve szocirilis ellirisok magdllapitrisa, amennyiben az egdszs6gi 6llapot
alapjan tiirt6nik
biiniildriz6s, tovilbbii a rend6rsdgr6l sz6l6 1994. dvi XXXN. t6rvdnyben meghat6Lrozott
feladatok elldtasrira kapott felhatalmaz6s kiirdben bdnmegelSzds
a nemzetbiztons6gi szolgrilatokr6l sz6l6 1995. 6vi CXXV. tdrv6nyben meghatri.rozott feladatok
ell6tiisa, az abban kapott felhatalmaziis kdrdben
kdzigazgatAsi eljAr{s
szab6lysdrtdsi elj :lrris

iigy6szs6gi eljrirds
bi16sdgi eljd.r6s
az 6rinteftek nem eg6szsegiigyi intdzmdnyben tdrtdn6 elhelyezdse, gondoz6sa,
a munkavdgz6sre val6 alkalmassdg megrillapitrisa fiiggetleniil att6l, hogy ezen tevdkenys6g
munkaviszony, k<izalkalmazotti 6s kdzszolgdlati jogviszony, hivat6sos szolgrilati viszony, vagy
egy6b jogviszony keretdben tdrtenik,
Csak annyi 6s olyan adat kezelhet6, ami a cdl megval6sitilsiihoz elengedhetetleniil szi.ikseges.

a4:

A FENTTEKToL

ELTfR6 CElr-.tr,

A fentiekt6l elt6r6 c6llal egeszs6giigyi 6s szemdlyi adatokat kizir6lag az 6rintel1, illetve tdrvdnyes,
vagy meghatalmazott kdpvisel6je megfelel6 tiijdkoztatdson alapul6 m6don, ir6sbeli
hozzrijiruldsdval kezelhet6. Ennek a t€nydl az erre kialakitott adatlapon, vagy az egdszs6giigyi

dokument6ci6n ( pl. k6rlapon ) kell rrigziteni - a megfelelo t6j6koztatrls t6ny6nek egyiittes
rtigzitds6vel - diitummal elliitni, 6s az adatfeldolgoz6nak, illetve az drintettnek aki kell imia.
Fent emlitett tcirv6ny 7 paragrafusa 3-5. / pontj a kimondja, hogy a betegellat6 kdteles tajekoztatast
adni az 6rintett elliitou szem6lynek (ill. krizeli hozzitartoz6jirrak) a gy6gykezeldsdvel risszeftigg6sben
l6vti adatkezeldsrtil. A rii vonatkoz6 eg6szs6giigyi 6s szem6lyazonosit6 adatokat megismerheti,
betekint6st nyerhet az egdszsdgtigyi dokumentiici6ba, an6l miisolatot kaphat.
L6sd. SZ-03 A l0/M02 adatlap 6s melldklet.

2,5. KoZELI HOZZAT AF(T 0.Z6
A Ptk. 685. Paragrafusa drtelmdben kdzeli hozzirlrtoz6nak min6si.il a hrizastrlrs, a bejegyzett 6lett6rs,
az egyenesiigbeli rokon, az rirdkbefogadott, a mostoha- 6s neveltgyermek, az 6rcikbefogad6-, a
mostoha- 6s a neve16sziil<i, valamint a testvdr.
Az Mt. 139. $-iinak 6rtelmezdse szerint az 6lett:irs 6s a hrizastrlrs egyenesiigbeli rokona is k<izeli
hozzitartoz6. Kdzeli hozzAtartoz6k az egyenes6gbeli rokonok (sziiki, gyermek, nagysztil6, unoka), a
testvdr, a hiizastriLrs, az circikbefogadott, a mostoha ds nevelt gyermek, az circikbefogad6, a mostoha,
nevelosziil<i, valamint a bejegyzett 6lettiirs.

^ 3. AZADATKEZELESI SZABALYZNI HATALYA
3.1.

A SZABALYZAT HATALYA KITERJED

-

Minden szeryezeti egys6gre, ahol szemdlyes adatot 6s egdszs6giigyi adatot kezelnek.
Minden szem6lyre, aki szem6lyes adatot 6s egdszs6gtigyi adatot kezel.
Minden Adatvddelmi Ttirv6ny ( tovribbiakban: AV tvr.) 6ltal szemdlyesnek, egdszs6giigyinek
minositett adatra.
Minden,
az egdszsegiigyi elliitrissal kapcsolatba keriilt vagy kertil<i kiils6 szolgriltat6ra, amely
eg6szsdgtigyi 6s szemdlyes adatot kezel vagy azzal kapcsolatba keriilt
A szabiiyzat megismer6se: az intdzmdny minden dolgoz6j a szdmdra nyitott 6s ismemiiik kell
legaldbb a munkaktiriikhciz, beoszt6sukhoz kapcsol6d6 adatkezeldsi feladatokat megfelel<i
mdlys6g6ben.

Minden beteget (az

^

AV tvr.

a Szab6lyzat rrijuk vonatkoz6
t6teleir6l 6s ezt egy - a szem6lyes 6s egdszs6giigyi adatainak kezel6sdre vonatkoz6 Nyilatkozatot is
tartalmaz6 - lAjdkoztat6ban 6t kell adni szdmara
L6sd. SZ-03 A 10/M02 adatlap 6s melldklet.
szerint: drintetett) trijdkoaatni kell

3.2. JOGSZABALYOK, EGYEB

-

1997. Evi

XLV[.

SZAB ALY OZASI FORR]ISOK

Tdrv6ny az eglszs€,gigyi 6s a hozzdjuk kapcsol6d6 szem6lyes adatok

kezeldsdr<il ds vddelmdr6l

62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egdszsdgtigyi ds a hozziijuk kapcsol6d6 szemdlyes adatok
kezel6s6nek egyes k6rd6seir6l
1993. Evi XLVI. Tcirv6ny a statisztikar6l /OSAP - vdgrehajt6sr6l 6vente/
134/1999. (VlI. 31.) Korm. rendelet a jrir6beteg-elt6t6s keretdben rendelt gy6gyszerek,
gy6gyiszati segddeszkdzdk
gy6gyftird6ell6t6sok ilrAhoz nyrijtott tiimogatiisok
elsziimoLis6rol 6s foly6sitrisdr6l
2011.6vi CLXXI. tdrvdny a nemzetbiztons6gi szolgdlatokr6l sz6l6 1995.6vi CXXV. trirv6ny
katonai nemzetbiaonsiigi szolgiilatok dsszevon6s6val kapcsolatos m6dositisrir6l, valarnint az
azzal osszefiiggo toveb bi t6rv6nym6dositiisok6l
2011.6vi CXII. torveny M informrici6s <inrendelkez6si jogr6l 6s az informiici6szabadsrigr6l
Azlrt€zet szervez6si 6s Mrikdd6si Szabilyzata valamint munkakciri leir6sai

6s

3.3. ADATKEZELESI SZABALYZAT M6DOSITASA
M6dositiist kezdem6nyezhet: az 6rintett, az adatok kezel6je, az adatvddelmi felel6s<ik, ill. jogszabrily
viiltozdsok, m6dosit6sok.
A m6dositiis folyamata: Kezdem6nyez<i
adatv6delmi felelosdk
intdzmdny vezetoje.

-

-

3:4: JOGOSULTSAGISZINTEK

Int6zmdny vezetlje, osztiilyvezet6, kezel6orvos, betegelllt6, az elliit6ssal kcizvetleniil nem
foglalkoz6 szemdlyzet,,kiils6" adatkezel6k. (dsd. 6.3.2. fejezetben)
Adatv6delmi felelSstik rdszdre rendelkez6sre kell rilljon minden olyan dokumentrici6 6s egy6b
inform6ci6, amely munkrijanak ell6t6srlhoz sziiks6ges. Betekinthet az adatvddelernmel kapcsolatos
minden sz6ba jrihet<i iratba 6s dokumentiici6ba, tovrlbbi jogkcir6t (SZ-03 A01 adatlapban).
Kiv6telt kdpez, ha az 6rintett ajogosults6got, ir6sban r6sz[kre megtagadja.

4.

AZADATVEDELEM SZERVEZETI FELEPiTESE

TNTEZMENY VEZET1 --,VEZET6I TESTULET
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F6igazgat6: Dr. Kvarda Attila (feliilbirrikisi joggal rendelkezik)

Testiilet tagiai:
Orvos igazgat6:
Gazdasiigi igazgalo:
ApoLisi igazgat6:
Intdzet adatv6delmi felel<is:
Selejtezdsi bizotts6g tagja:

Dr. Mrind6 Zstzsanna
Kertdsz MiiLrta
Csrimyei Mdria
Rezes Liiszl6nd
Tak6csnd Marianna

Feladatuk:
Eredeti beteg dokumentrici6 kiadds6nak elbiriiliisa
Selejtezdselbiriiliisa

-

5.

FOGALMIMEGHATAROZASOK

5.1.

EGESZSf,GTJGYIADAT

Az drintett testi, 6ftelmi 6s lelki rillapotiira, k6ros szenved6lydre, valamint megbeteged6s, illetve az
elhal6loziis kririilmdnyeire, a haliil ok6ra vonatkoz6, iiltala, vagy r6la m6s szemdly 6ltal kctzrilt, illetve
az eg6szsdgiigyi ellalo h6l6z,at eld 6szlelt, vizsg lt, mdrt, lek6pzett, vagy szirmaztatott adat; tov6bbri
az elozoeVJ<el kapcsolatba hozhat6, az azokat befolyrisol6 mindennemr.i adat (pl. magatartiis,
kdmyezet, foglalkozds). Amennyiben az adalszerzes ezt egy6rtelmrien indokolja, a szexuillis
szokdsokra vonatkozo adat is egdszsdgi.igyi adatnak min<isiil.

5.2. SZEMELYAZONOSiT6ADAT
A

csalridi 6s ut6n6v, lednykori ndv, a nem, sztiletdsi hely 6s id6, az anyja, leiinykori csalidi ds
ut6neve, a lak6hely, a tart6zkodrisi hely, tii.rsadalombiztositesi azonosit6 jel (TAJ sziirn) egytittesen,
vagy ezek kdziil brirmelyik, amennyiben alkalmas, vagy alkalmas lehet az 6rintett azonositdsdra.

53.

KOZE,RDEKUADAT

Az 6llami vagy helyi dnkormiinyzati

feladatot, valamint jogszab6lyban meghatilrozott egy6b

kdzfeladatot ell6t6 szerv vagy szem6ly kezel6s6ben 16v6, szem6lyes adat fogalma al6 nem es6 adat.

5.4. KIJLONLEGES ADAT

5.

5.

A faji

eredetre, a nemzeti, nemzetis6gi 6s etnikai hovatartoz6sra, a politikai v6lem6nyre vagy
pdrtrilkisra, a vall6sos vagy m6s meggy6zSddsre,
Az egeszs€giigyi rillapotra, a k6ros szenved6lyre, a szexu6lis 6letre, valamint a biintetett
el<i6letre vonatkoz6 szem6lyes adatok.

A GY6G Y KEZELT

S

ZE

Mf LY K6 ZF,LI HOZZ AT ARTOZoJA

Hiizastiirs, az egyenes iigbeli rokon, az drdkbe fogadott,
drrikbefogad6, a mostoha ds nevel6sziil<i a testv6r 6s dlettiirs.

a

mostoha 6s nevelt gyermek, az

5.6. EGfSZSEGUGYIDoKUMENTACI6
gy6gykezel6s sordn az adatkezel6 tudomrisrira jutott szem6lyazonosit6 6s egdszs6gtigyi adatokat
tartalmaz6 feljegyzds, nyilvrintartris vagy brirmilyen m6don riigzitett adat, kdsziiljrin az b6rmilyen
form6ban (manuri,lisan vezetett, szamit6gdpes adathordoz6n, vagy biirmely egy6b m6don).

A

5.7.

ORVOSI TITOK

Az orvosi titok meg5rz6se ajogszab6ly riltal eltiirt kiv6telekt6l eltekintve minden esetben kdtelez5.
A gy6gykezel6s sorin az adatkezelo tudom6srira jutott minden szemdlyazonosit6 6s eg6szs6giigyi
adat, 6s a gy6gykezel6ssel kapcsolatban megismert egy6b adat is orvosi titoknak min6siil.

5.8. GY6GYKEZELflS
Minden olyan tev6kenys6g, amely az egdszs6g meg6rz6s6re, tovribbitrisrira a megbeteged6sek
megel5zds6re, korai felismer6s6re, megdllapitiisfua, gy6gyitAsira, a megbetegedds kdvetkeadben
kialakult iillapotromlds szinten tartasa vagy javitiisa c6lj6b6l, a gy6gykezelt szemdly k6zvetlen
vizsgSlatina, kezel6s6re, 6pokisara, orvosi rehabilit6ci6jrira, illetve mindezek 6rdek6ben a gy6gykezelt
szem6ly vizsgiiati anyagrinak feldolgoziisii,ra ininyul, ide6rlv e a gyogyszerek, gy6gyriszati
seg6deszkdzdk, gy6gyfrird<iell6trisok kiszolgrikisrit, a ment6st 6s betegsziillitiist, valamint a szi.il6szeti
ellSt6st is.

5.9, KEZELEST VEGZ6
Az erintett gyogykezel6s6t

ORVOS

v6.gzi5, vagy abban krizremiikiid<i orvos.

5:10: BETEGELLATo

A

kezeldst vdgz<i orvos, az eg6szs6giigyi szakdolgoz6, az 6rintelL gy6gykezel6s6vel kapcsolatos

tev6kenys6get v6gz6 egydb szem6ly,( pl. : beteghord6, adminisztriitor.)

5.11.

IRINTETT

Az adatkezel6sben 6rintett, akinek az adat6t kezelik.

A halottak nem szemelyek, nincsenek szemdlyi jogaik.
Eg6szsdgiigyi adatkezeldsn6l mindegyik 6rintett, nincs kiildnbs6g 616 vagy halott kiiz<itt.

5.T2. ADATKEZEL6

A betegellrit6, az intd,zmdnyvezet6,
egy6b szemdly, a tolmdcs 6s

az adatvddelmi felel6s,

illetve az adatkezeldssel iiltaluk megbizott
alapjdn adatkezeldsre

a jeltolmiics, valamint kiildn t6rv6ny

felhatalmazott szem6ly, vagy szerv vezetlje.

5.r3. SiJRG6S SZIJKSEG

Az egdszs6gi rlllapotban hirtelen bekdvetkezett olyan vitltozis, amelynek krivetkeztdben azonnali
eg6szs6giigyi elletes hiAnyaban az drintett kcizvetlen 6letvesz6lybe keriilne, illetve srllyos, vagy
maradand6 eg6szsdgkarosod6st szenvedne.

6.

ADATVEDELMI SZABALYZNI LEiRASA

Ezen szab{,lyzat hatalya kiterjed valamennyi e munk6ltat6val ktjzalkalmazotti jogviszonyban
orvos 6s szakdolgoz6, valamint fizikai dllomrlnyri alkalmazott jogviszonyrival dsszefiigg6sben
keletkezett iratok kezelds6re, tovilbbri adatkezeldsi 6s informatikai feladatokra.

6.I.

EGESZSEGUGYI DOKUMENTACI6

Az egisudgiigti dokumenldciti rdsTdt kdpezi:
a beteg szem6lyazonosit6 adatai,

-

k6rel6zmdny,k6rtdrt6net,
az els<i vizsgiilat eredm6nye,

5116

- A

diagn6zist 6s

a

gy6gykezel6si tervet megalapoz6 vizsgiiat eredmdnye,

a

vizsg6latok

elv6gz6s6nek id6pontja,

- Az elliiiLst indokl6 betegs6g megnevez6se, a kialakuliisdnak alapjrlul szolgiil6 betegsdg, a
kis6robetegs6gek, 6s szciv<idmdnyek,

-

Egydb, az ell6t6st kdzvetleniil nem indokl6 betegsdg, illetve a kock6zati tlnyezok megnevez6se,
az elvd,gzetl beavatkozdsok ideje,6s azok eredm6nye,
a gy6gyszeres 6s egydb ter6pia, annak eredm6nye
a beteg gy6gyszer tril6rzdkenysdgdre vonatkoz6 adatok,
a bejegyzdst tev<i eg6szs6giigyi dolgoz6 neve 6s a bejegyz6s id<ipontja,
cselekv6k6pes beteg eset6n az 6rtesitend6 szem6ly, kiskoru, illetve gondnoks6g alatt dll6 beteg
esetdben a tdrv6nyes kdpvise16 neve, lakcime, el6rhetos6ge,
a betegnek, illet<ileg lilfkoztatisra jogosult mris szemdlynek nyujtott t6j6koztatds tartalmrinak
rdgzitese,
a beleegyez6s, illetve visszautasitds t6nye, valamint ezek idopontj a,
minden egy6b olyan adat 6s t6ny, amely a beteg gy6gyul6srira befolyassal lehet. Idetartozik az
orvosi dekurzus, illetve az 6pol6si dokument6ci6.

Fekv<ibeteg esetdn a k6rlapot az egdszsdgiigyi dokumentrici6 reszei alkotjiik, egyiitt a beteg
lialapidval, dekurzus6val. A k6rlapba a kezel6s befejezdse utiin a ziir6jelent6s egy pdldriLnyrit be kell
helyezni.
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AZ ADATKEZELESI RENDSZER AI,TAI,ANOS BIZTONSAGI EL6iRASAI

Az

adatkezel6si rendszer biztonseg6t a sx.emdlyi fekdtelek oldakir6l az intdzmdny adatv6delmi
felel6si rendszer, eszkijz oldal rol az adatkezel6s ds adatvddelem L5rgyi felt6teli, szervezisi oldaldnjl
pedig az adatkezelds ds adatv6delem intdzmdnyi szinti szabiiyzisa hivatott biztositani.
Az adatokat keletkez6siikkor, megfelel6 min6s6gr.i adathordoz6ra kell r<igziteni.
Az adatok olvashat6s6g6drt az azokat felvev<i, illetve leir6 szemdly felel.

A betegdokumentr{cirival kapcsolatos adatokat rz ellftis id6tartama alatl, az elftitdst kiivet6en
30 illetve 50 6vig, a tiirv6ny 6ltal el6irt m6don, rendezett, visszakereshet6 form:{ban zirhat6 6s
biztonsigos kiiriilm6nyek kiiziitt, illetve megfelel6 feliiryelet mellett kell t6rolni
Az adatok visszakereshet<is6g6t oly m6don kell biztositani, hogy elletashoz sziiksdges optim6lis id6n
bellil, illetve egy6ni igdnynek megfeleloen az igdnyliS szempontj6b6l m6lt6nyos hatriridovel
megva16sithat6 legyen.

Az adatok, dokumentumok elrendelt meg<irz6si idejdn trili megsemmisit6st az Intdzm6nynek a
Megyei Lev6lt6rral egyeztetett m6don, biztons6gos m6don kell megval6sitani.

A

dokumentumokat a v6letlen megsemmisiil6st<il, illetve szrind6kos kiirokozilst6l, eltulajdonitrist6l
6vni kell. Illetve ezen esemdnyek megeloz6s6re mindent el kell k6vetni.
A megsemmisiilt, eltulajdonitott adatok, dokumentumok reprodukiilhat6siigrit a lehet<isdgek
fi gyelembevdtel6vel biztositani kell.

Az adatok kezeldsdnek 6s vddelmdnek a Tcirv6ny ds az Adatv6delmi szabitlyzatban meghatairozottak
szerinti drv6nyestilds6t ellen6rizni kell.

6.2.1. Az adatkezel6si rendszer kiirnyezet6nek v6delme

A

manudlisan kezelt betegdokumentrici6t (k6rlap, leletek, ambuliins ds jrir6beteg ell6trisi
dokument6ci6s formri't<, ripoldsi dokumentiici6k, a beteg specirilis gy6gyszerel6s6vel es

gy6gyszerrendeldssel kapcsolatos dokumentumok, manurilis betegdokument6ci6nak minosiilnek a
korh6zi integrrilt inform6ci6s rendszerb6l kinyomtatott, a betegelliitiisi rutin tevdkenysdget temogat6
(,,hard copy" szakmai anyag is (pl. k6rlap, dekurzus tap. Stb.) El6fordulisi helyein el kell z6rni, vagy
folyamatos 24 6riis szem6lyzeti jelenl6tet kell biztositani a dokumentumok illet6ktelen hozzdfdrls
elleni v6delem 6rdekdben.
Biztonsrlgi ziirral kell rendelkezniiik a helyisdgeknek, lehet6sdg szerint ahol a dokumentumok
rilland6, vagy ideiglenes tiiroliisa t<irt6nik.
Tr.izv6delmi el6iriisokat be kell tartani, ahol nagyobb mennyis6gii dokumentiici6s anyag kertil
tiirol6sra esetleges vizkitr ( pt. cs6trir6s) miatt dokumentum megsemmistil6s megel<iz6se ds 6v6
rendszabrilyok foganatosit6sa k6telezo (pl. padl6zat feletti, magasitott trLrol6s).
Betcir6s megel6zds6re optimrilis v6delmi, illetve riaszt6si beruhiizrist kell megval6sitani.

6.2.2. Az adatok s6riil6s6nek, illetve elveszt6s6nek megel6z6s6re

a kiivetkezm6nyek

felsz6mol6s6ra tery ezett int6zked6sek

Alapelv: az adatok, dokumentumok sdriildsdvel kapcsolatban a hangsrily a megelozdsen van. Ennek
biztositrisrira a szabiiyzatbut foglaltak betartesa, betartatilsa, ellen6rzdse egyar6nt fontos.

-

Az lnt|zmenynek mindent el kell krivetnie annak drdekdben, hogy krirosodott dokumentumok
teljes, vagy r6szleges p6tlisa megtcirt6njen. (Felhaszniiva az intdzmdny biirmely osztitlyitn/
rdszleg6n, vagy a betegn6l fennmaradt hiteles dokumentumot (/kat)
A visszarillitiist 6s annak mirt6kdt a lehet6sdgek felm6r6s6vel, indokliis6val 6s m6rlegel6s6vel
az IAVF irisban az int6zm6ny F<iigazgat6j rinak el6terjeszti. Egyetdrtdse esetdn a
dokumentumok helyre:ittit6srit irasban elrendeli.

-

,,P6TOLT HELYREALLiTOTT DoKUMENTUM" jeliil6sset ketl eltritni a vissza6llitou
dokumentumot (ikat).
Amennyiben a helyre6llitiis nem val6sithat6 meg, an6l az IAVF irdsos feljegyz6st kdszit,

Foigazgato j6vrihagyrisa utiin az Int6zm6ny kdzponti irattiriban
,,ADATVEDELEM" jelz6ssel archiviilnak. A feljegyz6s egy m6solat6t az IAVF saj6t

amelyet

.az

dokumentriciojriban rirzi.

6.2.3. Az adatok eltulajdonitrisa elleni v6dekez6s szabflyai
Intdzm6ny minden munkatiirsiinak ds az lntdzmennyel szerzoddses kapcsolatban iill6 szervezeteknek
kciteless6ge, az eltulajdonitas ellen az aliibbi alapelvek betartiisa:

- A
-

biztons6gos dokument6ci6 trirol6s es az archivil s trirgyi feltdteleit az Intezmeny
vezetds6nek az inform6ci6veszt6s becsiilt val6sziniis6g6t, az informiici6 6rtdk6t ds az
inform6ci6 vddelm6re fordithat6 forriisokat mdrlegelve biztositani kell.
Az elldttissal kapcsolatos dokumentdcitit zdrhaki, illetve egdsuig gyi szemdlyzet dltal
folyamatosan (24 drds) feliigelet helyen kell tdrolni.
Az adatkezel6st befejezve, vagy ideiglenes megszakit6s miatt elt6vozaskor a k6nyes adatok
biztonsiigos hely,re helyezve kell 6vni az illetdktelen eltulajdonitrlst6l.
A beteg sztillifuisd mds intdzminybe, vaglt egtsdgbe tdrldnd viugdlata, elldtdsa, illetve
konzilium sordn a dokumentumot szemilyesen a szdlltfuisdrt, majd viugdlatdrt, vagy
beavatkoztisdrt felel6s, vagt ax dtvdtell intdzd egdsudgiigti szemdlyzelnek kell dtddni.
A beteggel kapcsolatos dokument6ci6k, adatok eltulajdonidsAnak gyanrija esetdn az IEAF-I,
trivoll6t6ben az egysfg vezetdjdt kell 6rtesiteni.
Tdnyleges adat ellulajdonltdsakor jegtzdkdnyvet kell Jelvenni ds IAVF-I ttijdkoztatni kell az
esemdnyekr6l, a jegyz<ikdnyv egy p6ldrinyrinak eljuttatAsa mellett.
Amennyiben a dokumentum illetve adat eltulajdonit6s gyantja mertil fel, az IAVF intdzkedik
a megfelel6 rend6rs6gi eljrirris biztositrisar6l.

A

-

beteg illetee az dllala megjeldlt sTemdlyek (hozzitlartozo, tdrv6nyes k6pviselo, hivatalos
szemdly) o dokumenlumban csak a kezelflorvos az oszttily/ riszleg vexetdje az Inlizminy
jogi kipvisel6je, illetve a7 IEAF ds IAVF jelenldtiben tekinthetnek be.

6.3.

HOZZAFERES A BETEG SZEMf,LYI
DOKUMENTACI6JAHOZ

6.3.1. Hozzdf

6r6si j o gosuttsrl gi

kiiriik

meghat 5r

6S BCBSZSfGiJGYI ADATAIHOZ,

ozisa

Telies hozz6f6r6si ioeosultsdegal rendelkezik:

-

Az ellatflsdrt felel6s, abban rd sztvevo szervezeti egys6g egdszsdgiigyi szakszemdlyzete.
Az intezet adatvddelmi felel<is (IAVF)

6.3.2. Egdb hozzif6r6si jogosultsrlgok

-

-

A k6rhaz felso vezetdse az ellatast vegzo osztiiyl rdszleg vezet<ij6nek jelenldt6ben.
Intdzm6nyen kivtili, az elliitrishoz kdzvetlentil kapcsol6d6 eg6szsdgtigyi szakszemdlyzet ( pl.
hr2iorvos, konzult6ci6t vdgz6 orvos, gondoz6 egysdg orvosa, diagnosztikdt , terapiat yegzo
orvos, asszisztens, hr2i rlpokis) az ellat6se6( felel6s osztiily/ r6szleg kezel<iorvosiinak
jelenl6t6ben ds az AV t6rvdny figyelembev6teldvel a helyszinen betekinthet a
betegdokumentdci6ba.
Az int€zet F6igazgat6jrinak enged6lydvel az intdzetben folyamat fejlesztdssel foglalkoz6
team-ek, bizottsiigok ( pl. k6rlaprevizi6s bizotts6g, )feladatrinak elliitisiihoz sziiks6ges
mdrtdkben betekinthetnek.
Adminisariitor a dokumentum ir6sa sor6n sziiksdges mdrtdkben.
Int6zmdny jogi kdpviseloje, a betegjogi kdpvisel6 a munk6jiihoz sziiksdges m6(6kben.
Az adatfeldolgoziist, statisztik 6t vdgzo informatikus az AV Trirvdny figyelembevdteldvel.
Az AV Tdrvdnyben meghatiirozott szervezetek, szem6lyek az IAYF
-t6l kapott ds a helyi
szabiiyozisra vonatkoz6 titjdkoztatAs alapj rin f6rhetne k hozzA abeteg dokumentiici6jiihoz.

6.3.3. Informrici6 nem adhatri ki
Telefonon tdrtdnd 6rdekl6d6s est6n, kiv6tel olyan akut ds a beteg ellat6sdval kapcsolatos szitueci6,
mely az inform6ci6t kiad6 orvos megit6l6se szerint indokolt, 6s nem ellenkezik a Tcirv6nnyel.

6.4. ADATKEZF,Lo AZONOSiTASA, AZ ADATKEZELESI RENDSZERBEN TORTENo

-

BELf,PES, ILLETVE KILfPES ESETfN
Elektronikus adatkezel6sben az adatkezelo azonositiis6t a SZ03 M05 mell6klet ismerteti
Hagyomiinyos, papiralapri beteg-dokumentiici6s rendszerb en az adatkezel<i azonositds nem
6rtelmezheto. Az inllzmdny mrik6d6se soriin kialakult gyakorlat az irrfuyad6.

6.4.1. Adatkiiriik csoportositrisa adatkezel6k szerint

-

Elektronikus adatkezeldsben az adatkdrcik csoportositesirra vonatkoz6 leirris a SZ-03 M05
mell6kletben takilhat6.
Hagyomiinyos papiralapri beteg-dokument6ci6s rendszerben az adatk6r6k csoportositasa
adatkezel<ik szerint nem drtelmezhet6.

6.4.2. Adatkezel6k jogosultsri

-

gf nak nyilvrintart6sa

Adatkezel6k jogosults6giinak nyilviintartris
kapcsolatban dtelmezi.

ii

az lntdzm6ny az elektronikus

adatkezel6ssel

-

Hagyom6nyos beteg-dokumentiici6s rendszerben kiikin nyilvantartist az lntezmeny nem
vezetett be. A dokumentumok kezel6sdre vonatkoz6 speciiilis feladatok ds elviiriisok az
drintettek munkakciri le(r6siiban kertilnek meghatirozhsra.
Az adatokat kezel6 ds az adatkezel6si rendszert fenntart6, illetve fejleszt<i feladatkdrrik
elvrilasztrlsa

-

A K6rlap k6dokis6t, az adatfeldolgoz6st, valamint a dokumentumok korszeni archiv tiirol6sAt
megval6sit6 funkci6kban a feldolgozdst ds fejleszt6st v6gz6 feladatkdrcik hatiirozott
elvrilaszt6siit garantiilni ds dokument6lni kell. Amennyiben az emliteft funkci6k valamelyik6t
harmadik szemdly vdgzi szerz6d6sben ezt a kdvetelmdnl rdgziteni kell.

-

Hagyom6nyos papiralapri rendszerben ez a krivetelm6ny nem 6rtelmezhetti, ezert szabAlyoziLst
nem igdnyel.

6,5,

AZ

EGESZSfGUGYI DOKUMENTACI6 ELLEN6RIZHET6SEGE

TENYSZERUSEGE) AZ ADATKEZELESI RENDSZERBEN

6.5.1. Adatok eredet6nek azonosithat6s6ga 6s hiteless6ge
- A beteg dokument6ci6jrfurak azonosithat6s6g6t biztositja

-

a beteg (neve, a TAJ sz6m, a felv6tel
d6tuma, vagy egyidejiileg alkalmazott azonosit6, ambul6ns napl6 sorsziirna, betegkartonokon
n6v, sziiletdsi dritum, TAJ szdm alapjriLn).
Hiteless6g bizonyitis6ra a k6rlapot lez6r6 orvos 6s k6rlapot ellen6rz6 orvos, vezet6
orvos a betegdokumentumot az al{ir:{sdval 16tja el.
A manuiilis dokument6ci6 szakmai ellen<irz6sdt, formai helyess6g 6t az egyseg vezet6je a napi
szok6sos vezet6si feladatokba integr6lva rendszeresen ellen<irzi, 6s felelos amak
hitelessdgd6rt.
Igazol:isok, zdr6jelent6sek eset6ben a beteg azonosit6 adatai (n6v. lakcim, TAJ sziim) 6s a
fent leirt orvosi aliiirilsokon kivil bilyegziivel is megerdsitett az azonosithat6siig 6s hiteless6g.

6.5.2. Az adatok pontossrlg66rt, vakidisf966rt felel6s
Az adatokat r'dgzit6 6s szirmaztati adatfelhasznil6 a felel6s az adatok pontossrig66rt.
Az adatok pontossiigat, val6dis6grlt csak korldtozott mdrtdkben fedheti le az osztiiyhdszleg
vezet<ij6nek a beteg ell6tris folyamata sor6n v6gzett ellenorz6s.
A pontoss6g 6s hitelessdg folltonos 6s fokozatos fejleszt6st v6r el az intlzmdny:rol.

6.5.3. Az adatkezel6 rendszer megbizhat6sfga
Alapjai:
- Az akualis helyzet ds feltdtelrendszer felmdrdse (

Iisd IV. sz. mell6kletben) bemutatott

adatlap alapjrin tdrtdni k.

-

A dokumentaciot vdgzo adatkezel6 munkafegyelme (felel6s: kdzvetlen munkahelyi vezet6).
A szabiiyoziis megfelel<isdge 6s sz6leskdrii oktatiisa (felel6s IAVF).
A ndlkilldzhetetlen feltdtelek biztosit6sa (felelos: az Intdzm6ny Foigazgat6ja.)
Rendszeres, tervezett 6s hat6kony ellenrirz6s (felel6s: osztiily I rdszleg szinten IEAF,
intdzm6nyi szinten IAVF.)
Mflktiddssel kapcsolatos visszajelz6sek, probl6mrik hatdkony kezeldse (fele16s: IAVF,
Adatv6delmi Tanrics)

Az IAVF v6gzi a miikcid6s megbizhat6s6g 6ves 6rt6kel6s6t. Feladata az |rtdkel|shez sztiksdges illetve
azzal kapcsolatos adatfeldolgoziis.

Az 6rt6kel6 jelent6s, a vezet6s6gi 6tvizsgdl6s a Management Review r6sz6t k6pezi.

Szempontok:
Vriltozrisok a trirvdnyben, vagylls az int6zm6ny szab{lyzatban.
Vdltoziisok az intdzmdny adatkezel6si rendszerdben = szem6lyi, tiirgyi, szervez6si)
Panaszok, bejelentdsek (sziirna, probl6ma lista, cisszegz<i tapasztalat, int6zked6sek,
javaslatok.)
Ellen6rz6sek: eltdr6sek rangsorolt list6ja, tisszegzo tapasztalat, varhat6 ktivetkezmdnyek,
int6zked6sek, tovrlbbi javaslatok.
Javasolt v6[toz6sok.

-

6.6. ADATKEZELESI RENDSZERBoL, ILLETVE ADATKEZELf SI RENDSZERBE
- IR;iNyuL6 ADATFoRGALoM szlnAlyozAsa

- Az adatrendszerb6l
-

kikerii16 dokumentumok: pl. zrir6jelentdsek, konziliumkdrdsek,
igazol6sok olvashat6s6giit, azonosithat6siigat, hiteless6g6t biztositani kell.
A kimen6 adatok eset6ben int6zmdny fejl6c, vagy megnevez6s, diitum. Orvosi aldirds 6s
b,6lyegzd kell, hogy igazolja a dokumentum szdrmazdsAt, hivatalosseget.
Az adatrendszerbe keriil6 kiils6 dokumentumok: pl. a beteg szemdlyes dokumentumai,
korribbi leletei, az Intf,zmdny iital v6.gzetl konziliumok, kiils<i korrajzok, leletek, mellyel a
beteg rendelkezik ds az akturilis r6szleg betekinthet.
Az orvosi dokumentdci6val a H6vizgy5gyfiird6 6s Szent Andriis Reumak6rhia, a benne l6v6
informiici6val a beteg rendelkezik. Ennek megfelel6en a betegdokumentiici6 teljessdgdnek
biaositrisiir6l a Szent Andriis K6rhriz rigy rendelkezik, hogy eredeti dokumentrlci6 sem
magiinszemdllnek, sem hivatalos megkeres6sre nem adhat6 ki. Kivitel: a renddrsdg
lefuglald hatdrozoto

6.6.1. Adattovibbit6s orszrigos int6zetek r6sz6re

A tiirviny el lrja ax orszdgos intizetek rdszire tijrtdnd adafiovtibb{ttis
feljegtzis kell kisTiteni, ds IEAV feladat kcirdbe tartozik.

esetdn,

hogt a tovtibbildsrdl

Az adattovribbit6sr6l vezetett feljegyz6seket az egyseg adatv6delmi fele16se <irzi meg.
Az elektronikus adatfeldolgoz6st drint6 kdrd6seket a SZ03 M05 mell6klet megfelel5 fejezete
reszletezi.

6.6.2. Mrisolatk616s betegdokumenticirirril

A Tcirv6nyben meghatiirozott felt6telek mellet a beteg, vagy hozzitartozoja betekinthet a beteg
dokument6ci6j6ba, ig6ny esetdn an6l sajrit kdlts6g6n miisolatot k6rhet.
Engeddlyeztetdsi folyamata megegyezik a m6solatkiadas engeddlyeztetesdvel.
A miisolat kdrds6vel kapcsolatos tev6kenysdg a tdritdskdteles egdszs6giigyi szolgriltatrisok ktirdbe
tartozik.
Papiralapri dokumentrici6 miisol6sa ( OBDK javaslata szerint )
a./

Nem teljes dokumentiici6 esetdn : A./4 oldalankdnt 100,-Ft
A,/3

oldalankdnt 100,-Ft

b/ Teljes eg6szs6giigyi dokumentdci6 vagy 50 oldal felett : 5000,-Ft

A beteg, vagy hozziiartoz6ja, illetve tdrv6nyes jogi k6pvisel6je ig6nydvel sz6ban vagy ir6sban
megkeresheti a kcizvetleniil az osztAlyl rlszleg (kezel6orvos6t , yagy az ott dolgoz6 valamelyik orvost)
az igazgatist, k6rhdzjogi k6pvisel<ij6t illetve az IEAF, IAVF felel6s6ket.
A m6solat k6szit6s6nek ds kiadrisrinak folyamata az elt6r6 ig6nyl6si m6dokt6l fiiggetlentil, azonos.

A./ M6solatk6r6s a betegdokumentfci616l irisban
irasban bedrkez6 k6relem eset6n a kdrelmet a k6rhiu Jogi K6pvisel6je tcirv6nyess6gi szempontb6l
megvizsgiilja 6s kdrelmez6 szerint ( hat6srigi k6relem, mag6n szem6ly, vagy beteg tdrv6nyes
k6pvisel6je 6ltal benyrijtott k6relem) oszt lyozza. A k6relem teljesithet<is6ge eset6n a K6rhdz Jogi
K6pvisel6je tov6bbitja az igyet az IAVF-nek, aki tov6bbitja az illetdkes osztiily/ rdszleg IEAF
reszdre.

IAVF, iltetve IEAF kitdlti az azonosit6 nyomtatvihyt,( SZ-03 A 03 ) a kdrelem dokumentiiliisa

A

^

^

6s

archiv6l6sa c6lj6b6l. Rdgziteni kell: a beteg azonosit6 adatokat, a k6rt dokumentum megnevezdsdnek
fajtrijrit (k6rlap, zar6jelent6s, ambul6ns karton m6solat) , a k6relem indoka, a miisoland6 lapok szilma,
hatdLridrik. tdrit6s kalkuldl t dsszege.
Az egys6g adawedelmi felel6se a dokumentumokat tdroldsi hely6r6l (A, illetve B t6rol6si szin!
ir6sban kikdri. Dokument6ci6 csak leziirt kezel6si esetekr6l adhat6 ki.
A kdrelmet az intdzet orvos-igazgat6ja illetve az IAYF fuja ald.
Az egys6g adatv6delmi felel6se a sziiks6ges dokumentici6t lemasolja,6s az eredetit visszajutatja a
megfelelci tarol:lsi helydre.
kititltdtt k6relmi rirlapot IAVF -.nek ritadja, aki
sajrit
dokumentumiiban <irzi.
Vrirhat6 peres iigyek orvosi dokumentiici6ja az osztitlyon/ r6szlegen leziir6st krivetoen az IAVF-n6l
kertil megSrz6sre.
Az egysdg adatvddelmi felel6se a dokumentum miisolatokat iittekintds ds enged6lyeztet6s c6ljrlb6l
(SZ-03 A 03) azonosit6jri rirlappal egytitt beny${1a az intdzeti adatv6delmi felel6shciz ( IAVF).
Az engeddlyezdst a miisolatr6l az IAVF iirlapon aliiiriisiiv al igazolja.
IAVF t6rtdnt engeddlyeztetdse utiin iriisban vagy telefonon drtesiti a k6relmez6t a t6rit6s Ssszegdrril 6s
tdritdsi dij befizet6sdnek m6djar6l ( pl. postai utalviiny, illetve Int6zet pdnztir). A kdrt dokumentum
miisolat az utalviinyon feltiintettet dsszeg be6rkezdse utiin (P6nziigyi Osztrily visszajelz6se alapjrin) a
k6relmezo r6sz6re t6ritv6myel post{zza, az ittvdtel megtdrt6ntenek bizonyitrisa celjrib6l.
Hivatalos level, jogi k6pviselet (rigyvddi iroda, iigw6d) a miisolat t6ritvdnyes ajrinlott kiildem6nykdnt
postdzand6. Ebben az esetben a t6rit6si dijat a kdrelmez6 a dokumentum m6solatiihoz csatolt csekken
fizeti be a H6vizgy6gyftird6 6s Szent Andr6s Reumak6rhtz szimlirjdta. A csekken a t6ritend<i
dsszeget fel kell tiintetni. Az AYSZ III. sz. melldklet rirlapjahoz csatolni kell a postrizast igazol6
dokumentumot (dritv6ny't).
Miisolatk6rds a betegdokumentumr6l az SZ-03 A 03 azonosit6 iirlap dves dokumentdci6ba t<irt6no
helyez6sdvel 6s megorz6s6vel z6rul le kiadrlsiinak iigymenete.
T6rit6s mentesen kell biztositani a Trirv6nyben meghat6rozott hivatalos, illetve hat6sdgi mrlsolat
k6rdsek teljesitdsdt. A kdrelem teljesit6sdn6l a fentiek szerinti kdrdst dokumentiilni illetve archiviilni
kell.
A m6solat kiad6srinak tdrvdnyes akad|lya eset6n a klrelmezb rdszdre a K6rhriz Jogi K6pvisel6je
v6laszlevelet ktild, amelyben kcizli indok6t a nem teljesithet6s6grril. Nem haladhatja meg a
viilaszlevdl iigyint6zdse a 3O napot.
K6rhaz Jogi K6pvisel6je a toviibbi iigyint6z6s c6lj6b6l a levdlben tdrt6nt k6relmet 6s az elutasit6sr6l
sz6l6 viilaszlevelet az IAVF-nek 6tad1a, (a k6relem dokument6l6sa 6s archiviiliisa c6ljrib6l) kittjlti az
SZ-03A03 azonosit6jt iirlapot.
A rrigzitend6 adatcsoportok: a beteg azonosit6 adatok, a kdrt dokumentum miisolat fajtrijrfurak
megnevezdse (zar6jelent6s, k6rlap, ambuliins karton m6solat) a k6relem indoka. Az iirlapon fel kell
tiintetnie a kdrelem megtagadrisriLnak tdnydt.

IAVF

a

a

kitdltdtt iirlapot az elutasit6 lev6l egy miisolati pdldriny6val egyiitt az

dokumentiici6j6ban gyrijti

6s

6rzi.

B/ M6solatk6r6s betegdokumentdci6rril szem6lyesen

dves

Ha az igdnydt a beteg a dokumentum miisolatar6l a beteget el16t6 egys6gn6l oszt|ly I r6szleg jelenti
be az ig6nybejelent<it az Intdzeti Egys6g Adatv6delmi felel6shdz (IEAF) kell irrinyitani, aki tovdbbida
a kdrelmet IAVF rdsz6re, illetve a K6rh6z Jogi k6pviselojdnek. Az osztllyon / r6szlegen t6jekoztatni
kell a kdrelmez6t arr6l, hogy a dokumentum miisolat kiaddsa tdrit6skdteles szolgriltatiis. Kcizdlni kell
a kdrelmez6nek hogy a m6solat elk6szitds6nek hatrfuideje l0 nap. T6j6koztatni kell arr6l, hogy hol
talilja meg az IAVF, illetve az egysdg adatv6delmi felel6st.
Az IAVF ,az EAVF a szemdlyesen megjelent kdrelmezri adatai alapjin kitdlti az SZ-03 A 03
azonosit6jri iirlapot.
Rcigzitendti adatcsoportok: a beteg azonosit6 adatai, dokumentum -mrisolat fajtrijri,nak megnevezdse (
pl. z6r6jelent6s, ambul6ns karton), a k6relem indoka, a k6r6s kelte. Az tirlapot a kdrelmez<ivel al6 kell
iratni. KcizSlni kell a k6relmezrivel enged6lyez6s viirhat6 idripondrit.
Az IEAI, iriisban bek6ri a dokumentumot az adott dokumentum tarolilsi szintr<il ( A vagy, B szint),
lemdsolja 6s visszajuttatja az eredetit a megfelel6 tifuolesi helydre ,ahol aziitvevo al6ir6siiv al igazolja
hogy a dokumentum visszahelyezds hirinytalanul megt6rt6nt.
Probl6miis esetben dokumentum m6solat kiad6s enged6lyeztetdshez a dokumentum miisolatokat az
SZ-03 A03 azonosit6jt [irlappal egyiitt benlujtja engeddlyeztet6sr e az lntezet Adatv6delmi
Felelosnek (IAVF), aki sziiksdg eset6n tovribbitja a Korhia Jogi K6pvisel6j6nek.
A miisolat engeddlyez6s6t az IAVF az iirlapon tdrt6n<i aliiirdsiival ds cdgbdlyegzovel igazolja.
A k6relmez<ivel az enged'lyezes utAn az egys6g adatvddelmi felekise kdzli a miisolat t6ritdsi dijrira
vonatkoz6 dijszabilst, a milsolat 6tadrisrinak legkor6bbi d6tum6t €s azt az SZ-03 A03 azonositojt
riLrlapon is rdgziti.
Amennyiben a kdrelmezo a fizetend6 dsszeget elfogadja az IEAF,lev6lben 6rtesiti P6nziigyi Osztitly
vezet616t a dokumentrici6 miisolatk6szitds befizetendo dijAr6l. A levelet aliiirja a kdrelmez6, IAVF ds
a levdl ir6ja ( IEAF,).A k6relmez6 ezzel a levdllel keresi fel a P6.ratirat, ahol a kalkul6lt 6,sszeget
befizeti.
A befizetdsr6l sz6lo pdnztitrbizonylat bemutat6sa ellen6ben veheti 6t, (IEAf'-t61. IAVF-tol) a k6rt
dokumentum- miisolatot. IEAF, illetve ( IAVF) a pd,nztirbizonylat szitmifi SZ-03 A03 azonosit6jri
rirlapon is rrigziti.
A dokumentum mdsolat ritv6tele 6s a t6rit6si dij rendez6se, a beteg illetve annak krizvetlen

hozzatartozoja eset6ben szem6lyesen, mis esetben meghatalmazdssal tiirt6nhet, a
szem6lyazonossig igazoldsival. A k6relmez6 az ity6telt akiirris6val igazolja.
Az IAVF, illetve az IEAF AVSZ II1. sz. Melldklet azonositojri iirlap 6ves gyrijt6be helyezdsdvel,

meg6rzdsdvel ziirja le a dokumentum mdsolat k6r6s6nek 6s kiadris6nak iigymenetdt.
,, Folyamatban l6vo betegdokument6ci6i k6relem" feliratri irattart6ban kell trirolni az SZ-03 A03
azonositojri iirlapot a folyamat befejez6sig.
Egdszs6giigyi dolgoz6, illetve egyenesii gi hozziiarloz6 eset6ben a t6ritdsi dij elengedhet6, az IAVF
aliiiriisrival igazolja az engeddlyez6st.
A k6r6s teljesit6snek iigymenete a fentiekkel megegyezik. A t6rit6sdij elengeddsdre vonatkoz6
enged6lyt a kitrtltdtt SZ-03 03 azonositojri riLrlaphoz kell csatolni.

Az elutasites mdsolat kiadris tdny6t (tcirv6nyes akadrily esetdn) IEAF,
k6relmez6vel 6s azt irdsban 16 gziti az trlapon.
Kitcilt6tt iirlapr6l a k6relmez6nek m6solatot kell adni.

6.7.

IAVF k6zli a megjelent

AZ

EGESZSEGiJGYI DOKUMENTACIo ARCHIVALASANAK, AZ
ARCHIVALASI SZINTEK K6Z6TTI DoKUMENTUMoK ATADASANAK,
MEGSEMMISiTNSNNBX NBXOTB

Az egyes oszt6lyok/r6szlegek elt6r6 adottsdgai 6s miikiid6si rendje miatt ( fekv6beteg, j:i16beteg
elldt6s, diagnosztika, riintgen, diszp6cser szolgrilat informatika stb.)erys6genk6nt a konkr6t
helyi szabrilyoztis specidlis r6sz6t 6s annak irisos riigzit6s6t az IEAF-nek kell feliigyeleti kiir6n

beliil elk6sziteni

6s

megvalisitani firyelembe v6ve az intflzeti Adatv6delmi szabilyzatban

6s az

egys6gekr6l irt szabdlyzatban megadott i16nyelveket.
A helyi szab6lyozdst az egyseg vezet6je hagyja j6vri ds ldpteti hat6lyba.
Minden 6rinteftel val6 megismertet6srol az IEAF gondoskodik (dokumentumok trirokisa 6s
kezel6s6re vonatkoz6 helyi szabrilyoziis).
A helyi szab6lyoz * az osztiilyokon/ rdszlegeken az lnllzeti Adatv6delmi Szabiilyzattal egyiitt
minden dolgoz6 szdmitra hozziferhet6 helyen kell tartani.

A helyi szabilyozits

egy p6ld6ny6t IEAF 6rzi, miisodik p6ldanyrit az IAVF-nek megkiildi
dokumentiiliis ds nyilviintartiis c6ljdb6l.
IAVF a helyi szabrilyoziisok leiriis6t SZERVEZETI EGYSEGEK cimsz6 alatt az I\tezeti
Adatvddelmi SzabAlyzatban megjeleniti.

6.8. IRANYELVET(.

I

HELyr

DOKUMFTNTUMOK

ARCHIVALASANAK

MEGVALOSITASAHOZ

- Az

-

eg|szsdgiigyi dokumentiici6 tiirolilsi rendszer6t a t6rv6ny el6iriisainak ds intdzmdny
lehetos6geit figyelembe v6ve, gy6gyft6, megelozo munkiihoz, osztiiyon/ rdszlegen kialakult
munkarendhez, az intezmdny mtikcid6s6nek riltaliinos rendjehez 6s a min<is6giriinyitdsi
rendszerhez integriilt m6don kell illesaeni.
A beteg dokumentumok archivdldsi formi1a az intdzmdnyben centralizrilt.
Az intezmdnyben a hagyomiinyos betegdokumentumok archivilasa kdt ( ,,A', 6s ,,8,, szinten )
tdrtdnik.

..A" szint: A betegellltdsi folyamat napi

tev6kenys6ghez kapcsolid6

6s azt timogat6

dokumentumok triro[isa:
Egtsdghez ki)tdtt, rdvid iddtartam helyi dokumentum tdrolds.

C6lja: a napi

betegelliitiishoz sziiks6ges ahhoz kapcsol6d6 tev6kenysdgekkel dsszefiigg<i
dokumentumok biztonsiigos, kcinnyen kezelhet6 6s azonnali hozzirfdrest biaosit6 taroliis. Bent fekv6
ds elbocsiitoft betegek meghatiirozott ideig tart6 dokumentum tiirol6sa.

Oszt6lyok eset6ben t:irgyh6t kiivet6 h6 10. napjriig kiitelez6 az elbocsritott betegek
dokumentumait a Krirlaptrirnak ,,8" szint 6tadni,
F6 funkcirik: dokumentumok rendszerezett 6s biztons6gos elhelyez6se. Azonnali visszakereshet6s6g
biztositilsa, az elbocsiitott betegek dokumentumainak k6tegel6se, nyilviintart6sba vdtele (IEAF
elrendeli, betarttatja), a dokumentum k6tegek atadesa ,,B" szintre, ahol szintdn nyilvrintart6sba
veszlk az erre rendszeresitett fiizetben( melyik oszt6ly/ rdszleg, ido, felismerhetos6gi jegyek szerint .)
A zirhatfisig, illetve az rilland6 feliiryelet biztositisa felt6tel!

..B" szint: A k6rlapok 6s ery6b eg6szs6giigzi dokumentumok kiizponti archiv t{rokisa. A beteg
elbocsiitiis6t6l, illetve a kapcsol6d6 kieg6szit6 tevdkenys6gek befejezds6t6l (pl. k6dol6s,
zalaegerszegi labor lelet stb.) a tdrgyh6t krivet<i I h6napon beliil, tcirzskcinyvi sziimmal ell6tva,
dsszekdtve kell

a ,,B" szintre sziillitani 6s meg6rizni a

tcirvdnyben meghatfuozott ideig. (30 6v,ill.50

ev)

C6lja: az archiv6lt dokumentumok megbizhat6 visszakeres6se 6s kOnnyen kezelhet6 tifuoles 6s gyors
hozziferes biztositiisa, a kiadott dokumentumok k<ivethetos6gdnek biaositrisa, (egys6genk6nti
nyilviintart6s, k6rlaptarban nyilvrintartiis, erre rendszeresitett napl6ban, indok, hatrlrid<i, ki vitte el a
dokumentumot stb.)
Selejtezdsi folyamat miikddtet6sdvel a korlitozott helyisdg lehet6s6gek hatdkony kihaszniiliisa.

Funkcion6lisan centralizrilt dokumentum archiviilisa Szent Andr6s K6rhiia mosoda mcigdtt l6v6
K6rlaptdrol6ban, valamint a kaziinhrLnril kialakitott irattilrban tdrt6nik.

Archiv:ilt dokumentumok fajt6i: k6rlapok hagyomiinyos dokumentiici6val, az integrilt
sziimit6g6pes informiici6s rendszerrel elorillitott adatlapok, jar6beteg (ambuliins kartonok).

F6 funkci6k: A tevozott

betegek k6rlapjainak ellen<irz<itt iitv6tele ,,A" tarol6si szintr6l,
dokumentumok rendszerezett elhelyez6se, dokumentumok kiadris6nak, visszav6tel6nek
nyilv6ntartrisa. Az archiv6lt anyagb6l a 30 6vn6l id6sebb k6rlapok folyamatos selejtez6se, az azokb6l
kiemelt zAr6jelentdsek rendszerezett tiirol6sa, az 50 dvndl id6sebb zrlr6jelent6sek selejtez6se.
Helyi szinten, a kiv6logatott dokumentumokat selejtez6sre alakult bizottsiig hagyja jovA a
selejtez6sre.

A

leselejtezett dokumentumokkal kapcsolatos enged6lyezds kezdem6nyezdse (Zala Megyei
Lev6ltfuhoz selejtez6si 6s megsemmisitdsi kdrelem benyrljtrisa, mely az IAVF feladata megtenni lasd.
SZ-03 A08 6s A09 adatlapok). Megsemmisit6sre engeddlyezett anyag sz6llitasra tdrtdn6 el<ik6szit6se,
Egy6b adminisztrativ mriveletek.

6:9: DOKUMENTUMOKVEDELME
Minden szinten biztositani kell a dokumentumok v6delmdt az illet6ktelen hozzAfer6.st6l,
eltulajdoni6st6[ meghamisitilst6l, valamint fizikai megsemmisiil6s ellen.

,,B" szinten dokumentumok kivdtelekor egyszeni, de kdvet6st biaosit6 nyilvrintart6 6s jelz6
(kivdtelkor megadott hat6rido kdvet6se, jelz6s a kik6ro egysdgnek) rendszert kell alkalmazni.

Ennek kiitelez6 alapadatai:
-Dokumentum azonosit6 ( pl. k6rlap TAJ sz6rn t6rzskdnlwi szrirn(rdgebbi k6rlapokon tdrzssz6m.
Kimen<isziim stb.)
-Beteg neve
-Melyik osztrily/ r6szleg k6ri a kiad6st.
-Kiadris kelte
-Visszavitel hatrirideje ( ( amennyiben a dokumentum nem az ismdtelten felvett beteg [j
k6rlapj6ba kertil , ezt a visszavitel hatarideje hely6re jelezni kell pl. visszat6r6 beteg)
- Kiad6 al6irdsa
- Atvev<i aliiiriisa
-Visszavitel diltuma
-Atvev6 alilirrisa
- Atad6 ateiresa
- Kivdtel indoka, c6lja
- Kik6r<i szem6lye

A lej6rt

hat6ridok kdvetdse az eltdr6sek jelz6se, dokumentum mozg6s rittekinthet6s6ge ezekkel az
adatokkal biztosithat6k.
A sziirnit6gdpes adatfeldolgoziist megelozo id6szak dokumentumainak archiv6liisa a Kcizponti
K6rlaptrirban val6sul meg.
Az archiv6l6sra keriil6 jar6beteg kartonok szint6n a K<izponti k6rlapt:irban keriilnek archiv6l6sra.
A j6r6beteg szakelletas dokumentumainak archiv6l6si rendszerdben az elektronikus dokument6ci6 6s
archiviiliis szabiiyzisitt l6sd. SZ-03 M05 mell6klet
Speciilis teriiletnek szrimit-6s kiiliin helyi szabilyozitst ig6nyel a k6palkot6 diagnosztika (Rtg.
Lrisd szervezeti egys6gek cimsz6 alatt,)

6.10. BIZTONSACT RENDSZTn

Az akibbi felt6telek biztosit6sa sziiks6ges, mivel a dokumentumok megsemmisiil6se eset6n kev6s
es6ly van a visszarillitisukra, p6tldsukra.

-

Biztons6gi zirak a Kozponti archiv K6rlapt6r valamennyi helyis6gdn (minimrilis kcivetelm6ny
hengerzii,r).

-

Dokumentum m6sokisai ig6nydhez a dokumentum kikeres6se, kiad6sa 6s visszavdtelezdse az
IEAF, IAVF illetve kapcsol6d6 helyi nyilvrintart6s elv6gzdse.
Tervszerii dokumentum selejtezds.
Selejtez6 bizottsiig riltal j6vrihagyott dokumentumok selejtezhet6k (Bizottsrlgban jelen kell
lenni :Intdzm6ny Fi)igazgat6ja( bizottsrig elncike., Orvosig azgato ( ki szakmai oldalr6l birrilja
feliil a dokumentumokat, Informatikai Osztily vezellje illetve az Egyseg Adatv6delmi
Felel6se, IAVF, tudomanyos 6s etikai bizotts6g elnrike 6s egy k6nlvel<i.
30 6vn6l r6gebbi k6rlapokb6l zrir6jelent6s kiv6tele, kiikin rendszerben tdrt6n6 tri,rokisa,
nyilvAntartasa, az ,,anya k6rlap" selejtezdsre t6rtdn6 elkiild6se (krit6rium, hogy a
dokumentumon nincs a leselejtezds tiltrisrit elrendel6 jeldl6s, bdlyegzds, orvos aliiirdsa)
Iratmegsemmisit6s, selejtez6s elciirt folyamatdnak kezdem6nyezdse az IAVF-n61.
Irat megsemmisit6sre, sziillitiisra dokumentumok elok6szitdse
tudomii,nyos kutat6shoz, egy6b feldolgozdshoz a keresdsi igdnyek kiel6git6s6re 6s a kiadiisok
nyilv6ntartiisa. A nyilvrintart6sb6l ki kell dertilnie, mi volt a tudomiiLnyos kutatiis c6lja, milyen
id6pontban tctrt6nt, ki kapott enged6ll az adatokba tdrt6n<i betekint6sre. Erre a c6lra
rendszeresitett l6sd. SZ-03 A14 azonosit6jri rirlapon teheti meg kdrelm6t az IAVF fel6.

-

Meg6rz6si hatririd6: 10 6v!

7.

DOKUMENTUMOKSELEJTEZESE

7.1,

AZ

EGf,SZSfGUGYI

DOKUMENTUMOK

MEGSEMMISiTOSN,

SELEJTEZfSE
Dokumentumok selejtezdsdt folyamatosan

kell vdgezni legalibb 6vente a

megsemmisitendci

dokumentumokat biztonsdgos megsemmisitdsre el kell szdllitani.
Figyelembe kell venni a meg<irzdsi id6t, k6rtap eset6ben 30 6v, a k6rtapbril kivett zdr6jelent6sn6l
50 6v. A jrir6beteg dokumentumok meg6rz6si hatdrideje 30 6v.
Tdrv6ny eloirja a szakma- ttirt6neti, illetve oktatAsi, kutat6si szempontokb6l drt6kes anyag ittadisit a
Semmelweis Orvostdrt6neti Mtzeum Kdnftiranak. Hogy az int6zm6ny ennek a kcivetelm6nl,nek

az IEAF-ek ,,NEM SELEJTEZHETI" b6lyegztivel elli*ja az riltatuk fenti
szempontoknak megfelel<i dokumentumokat. Err6l nyilviintartest vezet, illetve az IAVF feld jelzi.
megfeleljen,

A Kdzponti archiv K6rlaptiir a folyamatos

selejtezds sordn az ilyen dokumentumokat elkiil<initi, majd

a selejtezdsi bizottsiig dcint azok tovribbktilddsdr6l vagy megsemmisitdsdrii[.

A

kdpalkot6 diagnosztika rdgzitett kdpanyagiira nem

ir

el<i archiviiliisi id6t a Tdrv6ny. Leletek

meg6rz6.s6t legal6bb 30 6vben hatirozza meg.

Riintgen filmek selejtez6s6re az aL{bbi irdnyelvek vonatkoznak:

Ha 6t dvndl r6gebbi a felvdtel, vagy k6s<ibbi diagnosaiku ,,hozzi,a,dotl6rt6ke" a lelethez kdpest nincs
6s a felvdtel tudomiinyos, vagy oktatiisi szempontb6l jelent6ktelen, ez esetben a selejtez6si sziinddkot
a ZalaMegyei Lev6ltrirnak a munka megkezddse elott legaklbb 30 nappal irrisban kell bejelenteni.

7.2. BEJELENTESTARTALMA
A Beielent6snek tanalmazni kell:

z:3:

selejtezend6 dokumentum megjelcilds6t ( pl. k6rlap, ambuLi.ns karton stb.
dokumentumot el6rillit6 egys6g megieliildsdt,
dokumentum dvkcirdt
dokumentum hozz|vetoleges mennyis6gdt.

SELEJTEZEST FOLYAMAT F6BB

LfpfSEr

- A folyamatosan v6gzett dokumentumok kiv6laszt6sa
- A selejtezds, illetve megsemmisit6s helyi j6vrihagyrisa (Selejtezdsi Bizotts6g)
- A kivdlasztott dokumentumok rendezett elkiildnit6se 6s jelcildse. Rendez6si krit6riumok:
-

dokumentumfajta, ezen beltil egysdg, ezen beli.iti id6rendi sorrend.
Az elkiil6n(tett 6s rendezett dokumentumok jel6l6se: dokumentumfajta, egys6g, referencia
id<iszakok.
Sziillitilsra megfelelo mennyis6g eset6n a Selejtez6si Bizottsdg cisszehiv6sa, a,,hazi selejtezds"
lefolyatrisa 6s hiirom p6ldrinyos j egyz6kiinyvezdse.
A jegyz<ik<inyv k6t p6ld6ny6nak eljuttatisa a Zala Megyei Levdltarhoz a megsemmisitdsre
tdrtdno selejtezds engeddlyezdsnek kdrelmdhez csatolva.
A lev6ltiir j6vahagy6 hatitrozalit kdvet6en a dokumentumok szrillitdsrinak megszervezdse a
megsemmisit6sre.

HrLi

selejtezdse csak azok tartalmi jelent6s6gdvel tisztriban l6v6 felel6s szem6ly iriiny itrisa mellett
v6gezheto.
A szakmai 6rt6ket jelent6 dokumentumok jel6ldse
,,NEM

SELEJTEZHETO".
Mfu az osztitlyr6l val6 lead6skor megtcirtdnik.
Felel6s az IEAF.
A K<izponti Archiv K6rlaptiirban IAVF illetve az IEAF-6k iiltal <isszek6szitett selejtez6sre sz6nt
anyagot a selejtez6si bizotts6g hagyja j6v6.
Bizoftsee taeiai:
bizotts6g elndke k6rhriz Foigazgatoja,
orvosigazgat6,
az Informatikai Osarily vezet6je,
Egysdg Adatv6delmi Felel<ise,

-_

A

IAVF.

selejtez6sre vonatkoz6 iriinyelveket, kit6riumokat az IAVF hatdrozza meg a Selejtez<i Bizotts6g
szirnfua.
Hiizi selejtez6srdl hdrom pdlddnyos selejtezdsi jegtzdkinyarct kell kdsziteni. Kdt pdlddnydt csatolni
kell a selejtezdsi sziinddkot a levdltarhoz bejelento j6vrihagyiisi kdrelemhez. A levdltriri j6v |hagyist a
hrizi selejtez6si j egyzikonyv harmadik pdlddnydval az IAY archiviilja.
Amennyiben a lev6ltiir ig6n).t tart a selejtezds ellenorz6s6re, a helyszinen ellen6rzi a hiizi selejtez6st.
A selejtezdshez az SZ-03 A08 ds A09 adatlapokat kell alkalmazni.
Ha a levdltar a selejtez6sre sz6nt dokumentumok kriztil egyes dokumentumoka ig6nl tart az irl.adisatvdtel felt6teleit a kdt int6zm6ny vezet5je iriisban rcigziti.

Eves selejtez6si tervet

kell k6sziteni (felel6s IAVF), a

selejtezr6sek,
iratmegsemmisit6s iitemez6s6re 6s a v6grehajtis ellen6rz6s6re.

A terv v6grehajtis66rt az IAVF 6s IEAF-iik felel6sek.
A selejtez6s megtiirt6nt6t az adatv6delemmel kapcsolatos

lev6ltfri ritadisok

6ves jelent6sben az

6s

IAVF riigziti.

Leselejtezett dokumentumok megsemmisitdse ,,veszdlyes hulladdk" cimen vagy a papirgyiri zizdits
megsemmisitdssel tdrt6nik. A megsemmisitend5 anyag ritv6tel6r<il k6sziilo 6tv6teli nyugta az IAVF
dokumentiici6j6ban keriil archivriklsra.

8.

ADATVEDELMI KEPZES

Az adatvddelemmel kapcsolatos trijdkoztatrls ( A Tcirvdny ismertetdse, az adatv6delmi szabiiyzat
megval6sitesihak fo szempontjai, a szabiiyozits.f6 funkcioniilis teri.iletei, nyilvrintartrisok
szempontja, dokumentum kiadas, mrisol6s tigymenete stb.) az intdzm6ny fels6 ds krizdpvezet6se ,
valamint az IEAF-ek r6sz6re kdzpontilag 6s szervezetten megtdrtdnt, az IAVF iiltal tartott oktatiis
formiiban.

^ Az egys6g adatkezel6inek adatv6delmi

tdj6koztatdst az alapismeretekre vonatkoz6an, illetve az
adatv6delmi szabiiyzatba leirtaka( 20 fo alatl az egys6g vezeti5je, illetve az IEAF , 20 f6 felett
mindig az IEAF v6gzi.

Az lntdzm6ny adatv6delmi Szabilyzatit minden egys6g megkapja, annak helyi ismert6 t6tel6r6l
az IEAF -ek gondoskodnak,
A munkatfrsak adatv6delemmel kapcsolatos tii6koztatisht az IEAF, illetve annak tdvoll6t6ben
rz egs6gv ezet6ie v6gzi.

A

l0 munkanapon beliil a trijdkoztatrisnak meg kell t6rt6nnie.
Az alapismeretek k6pz6s6t, azaz az oktatis anyagdnak tudomdsul v6tel6t irrisban riigziteni kell,
az erre c6lra rendszeresftett oktatfsi jegyz6kiinywiin.(Lisd. SZ-03 A13 adatlap)
bel6p6st krivetri

IAVF feladata a

^

szab{,lyzatban, illetve a rendszer egy6b dokument6ci6j6ban vdgrehajtott
v6ltoz6sok6[ az 6rintetteket titjdkoztatni, a vriltoz6s jell6g6t<il, terjedelmdttil ftigg6en sz6ban, oktatiis
formiijiiban. illetve kcirlevdl formdj6ban. IAVF feladata a tajekoztati$ koordiniil6sa, szervezdse. A
jelentosebb jogi k6rd6sekkel kapcsolatos ismertet6t a Korhin Jogi K6pviseliijdnek kell tartani, illetve
tijdkozlat6 sztiveget akiiriisrival j6vahagyja, irtdelegiihatja az IAVF-re, aki a trij6koztatrist elv6gzi.
A trijdkoztat6 k6rlev6[ m6solatilt, az 6rintettek n6vsor6t, illetve az oktat6s tdmdj6t 6s ajelenldti ivet az
IAVF archiv6lja.
Meg6rz6si ideje: 5 6v.

9.

BETEGTATNXOZTATAS

9.T. BETEGTA.TTTOZTETAS AZ ADATVEDELMI TORVf,N'I'{YEL KAPCSOLATOS
UGYVITEL RENDJEROL
C6lia: olyan trij6koaatrlsi rendszer l6trehoziisa 6s miik<idtetdse, amely a t<irv6nyben el<iirt felt6telek
teljesitds6t hatikonyan val6sitja meg.
Az iigltviteli rendszer halikonyan is riszlelesen foglalkozik az aldbbi tevikenysigi teriilelen.

BelegtAj6koztatds a Trirv6nnyel 6s betegjogokkal kapcsolatban.
A beteg sajrit adataira vonatkoz6 k<izl6s6re 6s kezeldsdre adott rendelkez6s6nek regisztr6l6sa
A beteg saj6t adatainak k6zl6s6re tett korl6toz6 rendelkez6sek 6rv6nyesit6sdnek iigyviteli
szabillyoz6sa 6s a rogzitetl beteg-ig6ny drv6nyesit6se.
9.2.

FEKV6BETEG ELLATAS

Belegtdj i koztatds a Tiirvdnnyel ds betegjogokkal kapcsolatban.

Tdjdkoztatris m6dja: beteg int6zeti felv6telekor tij€koztat6 anyagot kap, mely kieg6sziiLl egy m6s
sz(nti NYILATKOZAT -tal, melyet a betegnek ki kell triltenie, fentieket a felv6teli dokumentdci6s
tev6kenysdg r6szekdnt kell kezelni.

A fontos tudnival6kat a felv6telt

v6gzri eg6szs6gi.igyi szem6lyzet sz6ban ismerteti. itdl6 k6ptelen,
eszmdletlen beteg, vagy kiskoru gyermek esetdben a beteg hozziiartoz6ja, vagy tdrvdnyes k6pvisel6je
nyilatkozik. A beteg tovribbi kdrd6seket tehet fel a kezel6orvosrlnak a felv6telkor kapott sz6veges

^

t6j6koztat6 alapjrin, illetve adataira kezel6sdre vonatkoz6 igdny6t m6dosithatja itletve
kiegdszitheti.(l6sd. SZ-03 Al 0 adatlap.)

9.3.

NYILATKOZAT KITOLTESERE ES KEZELISf,RE

VONATKOZo

UTASiTASoK

A NYILATKOZAT szdveges magyarizatot ds ndgy adatblokk ot tartalmaz, mely alkalmas a Szem6lyi
adatok, Hozzitjlrul6s - Tiltds - Ertesit6s -TrijdkoztatAs -Megjegyz6s -kitdlt6s6re.
Minden felvet beteg kciteles kitdlteni a NYILATKOZAT -ot.
A kitdltdtt ds a beteg 6ltal akiirt NYILATKOZAT-oI a beteg k6rlapjeban 6.s azzal egy'Jrtl M arra el6irt
meg6rz6si idritartamig kell archiviilni.
Szem6lyi adatok adatblokk a beteg kiemelt azonosit6 adatait lutalmazza.

A HozzdjiruL{s/ tilt6s adatblokk

a beteg int6zeti jelenl6t6re, illetve adatainak kcizl6s6re vonatkoz6
hozz.lrjitrulist, esetleges tiltrist, korliitozrist rdgziti.

Az frtesit6s/ t{j6koztatds adatblokk az drtesitend<j hozzittartoz6 adatait, valamint a beteg sajat
trij6koztatrisrir6l tcirt6n6 lemondiisa eset6n, a tajdkoztatand6 szem6ly adatait t artalmazza.
Megiegyz6s -ben tov6bbi informrici6, ut6lagos kiegdszitds, illetve m6dosit6s dokumentiilhat6.

A NYILATKOZAT

Szem6lyi adatok 6s Hozz6!6ril6st Tiltds adatblokkoknril, az frtesit6s/
Tij6koztatris adatblokk els6 sorAnak kit6lt6se kdtelez6.

A NYILATKOZAT -ot a betegnek all kell imi. Ha a beteg cselekvo, vagy it6l6k6ptelen,
eszm6letlen, vagy kiskoru, illetve siirg6s sziiksdg 6ll fenn, a beteg helyett hozzitartoz6jinak, vagy
tdrvdnyes k6pviseloj6nek kell al6imi a NYILATKOZAT -ot.
Az ut6bbi esetben, ha a beteggel nincs kis6r6 a betegfelvdtelt v6gz<i szem6lyzet irja alA a
NYILATKOZAT -ot megjeldlve az okot.

A NYILATKOZAT kitdltdsd6rt a betegfelvdtelt

vdgz<i orvos a felel<is, de a kitdlt6ssel kapcsolatos
feladat iitruhi2hat6 miis munkak6ne is. A feladat 6s felel6ssdg AtruhlzisAt iriisban kell rdgziteni
(egys6g, helyi szabAlyziLsa, munkakdri leiriis).

A beteg saj:it adatainak kiizl6s6re tett korlitozri rendelkez6s(ek)

6rv6nyesit6s6nek iigyviteli

szab6lyoz6sa 6s dokumentilt beteg-ig6ny 6rv6nyesit6se.
Adatkdzldst korldtozd rendelkezds dru6nyesitdsddrt operatiy mddonfelel6s egtsdgek:
Fekv<ibeteg osztdlyok
- A beteg adatainak feldolgozris 6t vegzo szervezeti egys6g
Inform6ci6s ds portaszolg6[at.

9.4. KORLATOZASERVENYESiTESNEKM6DJA
Fe kvdb e I e g o s xtti Iy o k :

A beteg felv6telekor kitiilttitt 6s a beteg:iltal aldirt NYILATKOZAT ( L6sd. SZ-03 A10 adatlap )
Stvizsg6lSsa felv6telt v6gz6 orvos r6sz6r6l kiitelez6. Meg kell gyozodni kitriltds tartalmi
helyessdgdrtil 6s hiiinytalansiigiir6l. Siirg<is acut elliit6s esetdn a fenti adminisztrativ feladat az
osz6lyos szemdlyzetre hitrul az akut ellAtast k<ivetoen. ( A siirg6ssdg ds vitatott megit6ldsben a
k6rlapban r6gzitett orvosi dokumentilci6 az irinyado.)
A fekv6beteg osztdly orvosai 6s ell6t6 szem6lyzete minden beteg eset6ben kiitelesek az osztilyra
helyez6skor a NYILATKOZAT tartamit megismertetni. Brirmilyen t|jdkoztatdsi k6r6s, vagy
korlitozris alkalmiival a k6rlapban elhelyezeft NYILATKOZAT-nak megfelel6en kell etjrlmi.

Amennyiben a Hozzitjirullds/ tiltds blokk els<i sorriban ,,nem" bejegyzds tal6lhat6 a krirlap
el6lapj6nak felsci szeg6ly6n ds a l{zlap fels6 szeg6ly6n az ,ADATKOZLES MEGTILTVA"
b6lyegz6vel a betegell{tri szem6lyzet minden figyelm6t a tiltis t6ny6re fet kell hivni.
A b6lyegz6s piros fest6kkel 6s figyelemkelt6 m6don kell v6gezni.

9:5: INFORMACTOSBSPORTASZOLGALAT
Nem jelenik meg az informiici6s szolg6lat list6j6n a k6rh6zi bentfekv6s t6ny6t megtilt6 beteg.

Az informdciris szolgrilatnil a bentfekv6 betegekkel kapcsolatban semmilyen inform:iciri nem
kiiziilhetr6. Az 6rdekl6d6ket az osztilyl r6szleg -re kell irdnyitani, tij6koztat:is c6lj:ib6t.

9.6. BETEGEK ADATAINAK FELDOLGOZASAT Y6,GZ6 SZERVEZETI
EGYSEGEK

A

betegekkel kapcsolatos adatok feldolgoziisiiban drintett egysdgek szitmitra az inlezmeny itltal
megfogalmazott informdci6vddelmi elveket, kdvetelm6nyeket 6s eljdrdst az elektronikus
adatkezeldsre vonatkoz6 B. fiiggeldk ismerteti. Kilso, azaz harmadik fdl kiizremrikciddse eset6n az
elviirt k6vetelmdnyeket a szervezettel kdtdtt szerz6ddsnek rdgziteni kell.

IO. JAROBETEG SZAKELLATAS

BErEcrArexozr,uAs
lU KAPCSOLATBAN

A TORVENNYEL ES

BETEGJOGOKKAL

Az informiici6kezel6s ilyen esetben csak az ell6t6 egys6gre korl6toz6dik. A beteg szimlra a
sziiksdges inform6ci6t a rendel6k el6ter6ben kihelyezett tij6koztat6 t:ibl6k szolgriltatjrik. A
kihelyezend6 tajekoztato tribliik szdm6nak 6s hely6nek meghatiiroziisa az adotl egysdg IEAF-nek
feladata.

( A trijdkoztatris anyagiit Lisd: SZ-03 M02 mell6klet)

Amennyiben

a beteg korlitozri, vagy tilt6 ig6nnyel 6ll el6, azt a

szakrendel6s

dokument6cirijdban ir6sban riigziteni kell.

I0.2. ELLEN6RZES, ERTEKELES, USSZAJELZtI.S

IAVF 6ltal v6gzett beteg Nyilatkozat ellen6z6sek

6s

ki6rt6kel6s

Minden erys6gn6l f6l6vente egyszer ellen6rzi a beteg tdj6koztatisitnak meg16rt6ntdt. A
NYILATKOZATOK kezel6s6t 6s a nyilatkozatban rdgzitett esetleges adatkdzl6si tilt6sok
dokumentiiliisrit, 6rvdnyesit6sdt.
Statisztikai m6dszerekkel 6rt6keli a tapasztalatokat.
A tapasztalatokat az IEAF-vel megbeszdlik 6s a sztiks6ges vdltoztatiisokat rdgzitik.
Amennyiben ismdtelt ellenorz6sre van sziiks6g az SZ-03 Al1 azonosit6jf iirlapon ezt rcigzitik
(sziiksdges korrekci6k, elter6sek, felelos 6s ismdtelt ellen6rz6s idripontja stb.).
Az ismdtelt ellen6rzds nem haladhatja meg a 30 napot.
IAVF 6vente egy alkalommal az iisszesitett int6zm6nyszintii eredm6nyekr 6l az lntdzm ny
vezet6s6nek -az adatv6delmi tev6kenys6g 6ves 6rt6kel6s6nek keret6ben felsdvezet6i
6rtekezleten beszdmol.
Az ellenorzds eredm6nydt regi sztr|l|sdra az SZ-03 All adatlap szolgdl.
Ets6 p6ldrinl az ellen6rziitt egys6g IEAF a mrisodpdldriny az IAVF sajdt dokumentumukban <irzik
meg

11. SZABALYZAT MODOSiTASA
Az eredeti (etalon) adatv6delmi Szabhlyzat az lnt6zeti Adatv6delmi Fetetds (IAVF) kezel6s6ben
6ll.
Az eredeti szabilyzatot valamennyi ryriryit6-megel6zd 6s azzal adatkezel6si kapcsolatban l6v6
egys6gnek hozzif6rhet6vd tessziik az intranetes h6l6zaton, minden 6rintett adatkezell,
munkatfrs szimira hozzif6rhet6 kell hogr legyen az egrs6g specidlisan kieg6szitett
adatv6delmi szabrilyzatdval egyiitt.

^

Egy mrisolati p6lddnyt tz lgazgat6sigon kell elhelyezni a belsd szab6lyozrisok kiir6ben.
Minden munkatiirsnak a munkakdr6hez sziiksdges m6rt6kben ismemi kell az Adatv6delmi
Szabiiyzatot 6s annak el6iriisait kciteles betartani I

IAVF feladata: a szabiiyzat folyamatos egyeztet6se a megjelen6 rij jogszabdlyokkal 6s 6rt6keli a
viiltoz6 helyi k6riilmdnyek folyrin felmerii16 rij szempontokat.
Hiiinyoss6g, vagy titk<izds eset6n kezdemdnyezi a m6dositiist.
M6dosit6sra az intdzmdrly brirmely munkatii.rsa nyujthat be javaslatot az IAVF-nek, Az IAVF a
m6dosit6si javaslatot kidolgozris utina a Fitigazgat6 el6 terjeszti j6vdhagyrlsra. J6vfiagyiis utdn a
m6dositrist a kioszt6si jegyzdken az IEAF-nek kiadja.
Az etalon szabilyzatot is karban kell tartani rigy, hogy a m6dositrisok egyertelmiien kdvethet6ek 6s
dokument6ltak legyenek.

12.

AZ

ADATKEZELESI
SZABALYOZASA

RENDSZER

KARBANTAnTAsANlT

A rendszer karbantartiisa h6rom szinten ttirt6nik:

I2.I. SZABALYZAT KARBANTARTASA

A

szabilyzat illetve a rendszer m6dosit6siit, korszeriisit6sdt az id6szakos rendszerellen<irz6sek,
probl6m6k, 6szrev6telek, panaszok, illetve a jogszabrilyok virltozdsai, int6zmdnyen beliiLli
adatv6delmet, illetve adatkezel6st drint6 v6ltoz6sok tehetik sztiks6gess6.
A SzabrlLlyzatot a nyomtatott formrin kiviil elektronikusan is trirolni kell. Az IAVF k6t p6ld6ny k6szit
a Szabiiyzat teljes szdveg6r6l, bele6rtve a melldkleteket is. Az egyik p6ld6nyt az IAVF-n61, a miisik
p6ldrinyt az inl€zm€ny Foigazgat6jriLndl kell megorizni. A SzabAlyzat mindenki szimira hozziffrheto
az lntezmdny belsti weblapjan.
A karbantartest az IAVF vegzi. A karbantartris sordn v6grehajtott viiltoziisokkal m6dosult verzi6k
nyilvriLntartrisrit 6s a viiltoziisokat az IAVF nyilvrintartja a kdvethet6s6g 6s esetleges visszaiiLllithat6siig
biztositdsa 6rdek6ben. A v6ltozrisok6l 6s drintetteket kcirlevdlben 6(esiti. Veltozris eset6n az IAVF
az F6igazgat6nak javaslatot tesz a Szabilyzat kdvetkez6 verzi6janak kiad6sara. Egyet6rt6s eset6n az
kor6bbi v6ltozat p6ldrfuryainak marad6ktalan begyrijt6set es
Foigazgat6jin{l elrendeli
viltozat kiadisAt.
megsemmisitds6t, valamint az

a

ij

122. AZ ADATVfDELMI FELEL6SI RENDSZER KARBANTARTASA

Az

egys6g adatv6delmi felel<isdnek bejelentdse alapjrin trirtdnik a szemdlyi viiltoziisok k6vet6se.
IAVF-nek jetzik iriisban a viiltozilst, miisrdszt az IAVF dves rendszeressdggel a V. Sz. Melldkletben
bemutatott nyomtatva,ny felhaszn:il:is6val ellenrirzi 6s aktualizrllja az IEAF-cik6l vezetett
nyilviintartiist. Uj IEAF kijeldldse esetdn az IAVF el6kdsziti az ir6sos megbiziist, amit mindkdt f6l
al6ir.
12,3.

AZ INTEZMINY STRUKTfRAVAITOZASA AITAT,

SZUKSEGESSE VAIT

KARBANTARTAS
Amenrryiben a struktfravaltoztat6s sziiksdgessd teszi, hogy a Szabilyzatot ds rendszert m6dositani
kell, a struktrira m6dosftiissal kapcsolatos v6ltoztat6si igdnyrol az IAVF li4lkoztatja a Foigazgat6t. A
Foigazgat6 6rtdkeli a javaslatot 6s drint a m6dositiisrol, egyben m6dositiissal megbizza az IAVF-t.
12.4.

-

AZ ADATKEZELE,SI RENDSZER MEGVALTOZTATASANAK SZABALYAI,
ArurNBu RENDELKEzIsEK A MUszAKr vALTozrATAs 6s
FEJLESZTES IDoSZAKARA

A viiltoztatiis kezdemdnvez6sdnek f6 okai:
T6rvdny-, rendelkezdsek- illetve kiilso feltdtelrendszer viitozlsa
Bels<i miikcid6si, vagy felt6tel rendszerbeli probl6ma, hirinyossrig.
A jelenlegindl hatdkonyabb miikridtet6sre vonatkoz6 javaslat.

kezdem6nyezheti. A vfltozisi javaslatot els6 szinten IAVF birftja el.
Amennyiben a viiltoziisi javaslatot sziiks6gtelennek, vagy nem megval6sithat6nak itdli, indokl6s6t a
javaslattev6nek irdsban visszajelzi. A javaslattevrinek az IAVF dctnt6se ellen 15 napon beliil
fellebbezdsi lehetosdge van, melyet az Foigazgat6nak kell benyrijtania. A Foigazgat6 a

A viltozdst birki

megfellebbezett javaslatot vifii,ra 6s ddntdsre a Taniicsad6 Testi.ilethez toviibbitja. Ha a Taniicsad6
Testtilet a vdltoz6si javaslat mellett ddnt, a javallatot vdgleges kidolgoz sra az IAVF-hez tovdbbitja.
Ha az IAVF a hozzA benyujtott v6ltoztatasi javaslatot megval6sithat6nak 6s hasznosnak trtja, a
javaslatot kidolgozott formdban vitiita 6s ddnt6se a Tanricsad6 Testiilet el6 tarja. A javaslatot a
Tanilcsad6 Testiilet megvitatja, sztiksdg szerint vdlemdnyezi, kiegdsziti, illetve egyetdrtdsdt ir6sban
rogziti. Az Foigazgat6 mindenkori feliilbir6lisi joggal rendelkezik. Azt figyelembe v6ve az IAVF
elkdsziti a sziiks6ges szabiilyoziism6dositrist, megjelcili a m6dositrisr6l ertesitend6k kdrdt.
A kidolgozott v 6ltoztat6st a F6igazgat6 haryja j6v6, illetve l6pteti 6tetbe.
A vriltoztat6ssal kapcsolatos folyamatot az SZ-03 M0l mell6klet t artalmazza.
Viltoztatisi ig6nyek hiriny{ban hdrom6vente sziiks6ges szabilyzat feliilvizsgdlata, att6l
fiigg6en, hogy a jogszabrilyi kdmyezet, illetve egy6b t6nyez6k vAltozisa nem indokolja-e m6dositrist.
Az 6rtdkel6st az IAVF el6terjesztdse alapjrin a Taniicsad6 Testiilet v6gzi el.
Atmeneti miiszaki probl6mrik (helyis6g, tiirol6 rendszer, berendez6s, zdrhat6sfig) esetdn az id6szakos
int6zkeddseke az IAVF tesz javaslatot a F6igazgat6nak, aki ddnt a teend6r6l ds sziiksdges feltitelek
biztositdsrir6l, elrendeli a teend<ik vdgrehajtris6Lt, illetve az etmeneti szabilyozls 6rv6nyesit6sdt. Az
idciszakos v6ltozdsra vonatkoz6 dokumentiici6t az IAVF irat rozza.

a

13. DOKUMENTACIo, NYILVANTARTASOK RENDJE
Az adatv6delmi rendszer dokumentfci6jdnak adminisztr6ci6s elemei
13.T. IEAF.EK NYILVANTARTASI

USTA.II

(sorsziim, osztdly, /egysdg, ndv).a viiltozds bejelent6se z\z egyseg vezet6jdnek
megtenni az IAVF feld.

a

k6teless6ge

I3.2. BETEGDOKUMENTACI6R6I, XTNT MASOLATOK NYILVANTARTASA
Tartalmaznia kell: Osztiiy I egysdg neve, beteg neve, sztilet6si ideje, anyja neve, lakcime, milyen
dokumentumr6l kdr miisolatot. K6rhiui kezel|s id6pontja, trivozis ideje, mrisolatk6rds indoka,
kdrelmez6 al6i16sa.

Mrisolatk6rdsre szolgril6 rirlap (SZ-03 A03 adatlap), egysdgenkdnti meg6rz6se, evenk6nti
ki6rt6kel6se, 6ves jelent6s elk6szitdsdig trlroLlsa IAVF feladata, majd K<izponti Iraurimak tov6bbi
meg6rz6s cdljdb6l 6tadja.
Mes6rz6si ideie: 5 6v!

I3.3.AZ ELUTASiTOTT DOKUMENTACIo KERESEK

NYILVANTARTASA,

JELENTfSE
Az elutasitott k6relmeket IAVF illetve k6rhriz jog6sza dokumentdlja.
Dokumentdlds m6dja: iriisban benyrijtott k6relem esetdn a kdrelemhez csatolt elutasitesi
indokl6s miisolata (eredeti pdldd,nyt a k6relmez<i kapja.)
Szribeli k6relem eset6n a dokumentum mdsolatot igenyl6 iirlap (ldsd. SZ-03 A03 adatlap),
mely rdgziti az elutasitiis indokkisrit. R6szletesebb indoklds esetdn csatolni kell az tirlaphoz.

-

-

Amennyiben az Adatv6delmi Biztos Irod6jdt6l az elutasit6sokra vonatkoz6 jelent6si felsz6lit6s
6rkezik, ajelent6st az archivrilt anyagb6l kell elkdsziteni.
Mee6rz6si id6 5 6v!

13:4: MEGSEMMIsI)LT, ELVESzETT, ELTULAJDoNiToTT ooxUMENTUMoKRA

voNarxoz6 ror,rBcvzfs: (vr[
ESEMENYT

rs.s.

SZ.

uBr.lBxr-nr nrxorivUt r

JEroNr6 r,ar.;

ruoouANyos KUTATAST rnvf,xnNysBc col,.lAn6l
ADATBETEKINTESRE VONATKOZO NYILVANTARTAS

rOnrBN6

Tartalmazni kell: (oszt6ly, lrdszleg, adatk6r6 adatai: ndv, beosztiis, el6rhet6sdg, k6relem c6lja,
indoklrlsa, dokumentum igdnybevdtel ideje, adatk6r<i aliirdsa). L6sd. SZ-03 ,{06 adatlap

13.6. ADATVEDELMI OKTATAS NYILVANTARTASA
(oktat6s tilrgya, oktatott munkatilrsak neve, tudomiisul v6tel alair6sa, osztiiyl rdszleg, oktatiist tart6
neve, al6iriisa, seg6danyagok felsorol6sa) Nyilvrintartrist az IEAI-6k oktakisrir6l az LAYF -e, az
oszt6lyok /rdszlegek dolgoz6inak oktatA6:ir6l az IEAVF -<ik v6gzik. Nyilv:lntartdst az oktatas
megttirtdnt igazol6lapon kell rdgziteni ( Lisd SZ-03 A13 adatlap )
Meg6rz6si id6 5 6v!

I3.7. ARHiVALASSAL KAPCSOLATOS ADMINISZTRACI6
Ellen6rz6sek nyilviintartilsa:
Megtdrtdnt6t, eltdrdseket, ds sziiks6ges int6zked6seket, feljegyzdsekben kell rrigziteni. Int6zm6nyi
szinten IAVF feladata. Az intdzmdny 6ves adatvddelmi jelentds (beszrimol6) (l6sd SZ-03 ,{06
adatlap) keriil nyilviintartiisba, illetve irattdr6z6sra. Az osztirly/ rcszleg szir:l.jdn az EAVF --ek
kdtelesek rendszeresen ellen<irizni. iriisos dokumentalci6t csak jelent<is elt6rds 6szlel6se eset6n ,
illetve dvente egy alkalommal kell kdszitenie feljegyz6s formrijriban.(Elt6r6s az ami jelz6s ellen6re is
ism6tl6dik, hatiisa negativan befoly6solja az egysd.g, illetve az int6zm6ny m[k6d6sdt.)

Ezt osztilyonl r6szlegen kell 6rizni.

^

13.8. KoRHAZBAN A JELENTEST KoTELEZETTSEGEK

IAVF

6ves beszdmokija:

Leadrisanak ideje: tiirgy6vet k6vet6 janurir

31.

Kesziti: IAVF -lnt6zeti Adatvddelmi Felel6s
Kapjrik: egy pdldany az lntezmd,ny Foigazgat6ja, m6sod p6ldanyt az IAVF sajiit dokumentiici6jriban
6rzi.

IEAF-ek

6ves

beszimol6ja:

Leaddsi ideje: tdrgy6vet kdvet6 januar 15.
Kdsziti: IEAI - Intdzeti Egysdg Adatvddelmi Felekis
Kapjdk: egy p6lddrny az IAVF, mdsodp6ldriny az IEAF sajiit dokumentdci6j6ban 5rzi. (kisd.

mell6klet.

VII.

sz.

13.9. KULONLEGES ESEMENyR6L

np.rer,nntfs

sz6l,6 .lncyzox0xvv, rnr,lncyzns,

Lead:isi ideje: az esem6nyt kiivetf 72 6rdn beliil, amennyiben siirgoss6g 6s az esemdny jelent<lsdge
mest nem indokol.

K6sziti: IEVF, illetve trivoll6te eset6n az egysdg vezet6je, illetve az 6ltala kijel6lt szemdly.

Kapjdk: egy p6ldanlt IAVF, sajdt dokumentrici6jriban orzi. Ha tartalmilag tgy it6li meg, akkor

egy

pdld6ny k6rhdz Foigazgat6jrinak kell tovebbitania. Mrisodp6ldriny az IEAF sajet dokumentaci6jdban
6rzi. A jelent6srol k6sziilt miisolatot melldkletkdnt az IEAF 6ves jelent6shez kell csatolni, mint
rendkiviili, jelentendo esemdnl. (lasd. SZ-03 A08 adatlap)

14. HIVATKOZASOK
Az egdszs6giigyi adatkezel6st meghatii,roz6 jogszab6lyi k<imyezet.

-

1996.6vi XX. Tdrv6ny a szem6lyazonosit6 jel hely6be l6p<i azonosit6si m6dok6l 6s az
azonosit6 k6dok haszn6latar6l.
1997 .evi- XLVII. T<irv6ny ( tovrlbbiakban AV Tiirv6ny) az eg6szs6giigyi 6s a hozz6juk
kapcsol6d6 szem6lyes adatok kezel6s6r6l 6s vddelm6r6l.
1997 .6vi. CLIV. Trirvdny az eg6szs6giig1,r6l.
Szakmai jogszab6lyokon elrendelt kdtelez6 egdszsdgtigyi adatszolgiiLltatdsok (OSAP)
16szek6nt.

-

OEP szerz6ddsben meghat6rozott adatkdzldsek.
Informatikai Trircaktizi Bizottsrlg 8 sz. ajiinlisa,
Az informatikai biztonsrigr6l ( m6dszertani kdzikdnyv)

MELLEKLETEKETEK ns aoattapox azoNosiro rAsLa
Mell6klet
Dokumentum azonosit6
Mell6klet neve
/Adatlap szdma
sz-03 A01
Int6zeti adatvddelmi felelos megbiz6lev6l
1

2

sz-03 402

Int6zeti egysdg adatvddelmi felelos megbiz6levdl

3

sz-03 A03

Betegdokument6ci6 m6solat ig6nylo lap

4

sz-03 A04

Felmdrrilap az int|zeti adatvddelem helyzet6r6l

5

sz-03 A05

AV rendszer

6

sz-03 M01

strukttra v6ltoziisiinak felmdro
adatlapia(lEAF, egysdg v6lt.)
AYSZ viitozlatits fo lyamatiibnij a

7

sz-03 A06

IEAF dves besziimol6ja

8

sz-03 A07

Rendkiviili esemdny jelento lap

9

sz-03 A08

Dokumentum selejtez6si jegyz6kiinyw

10

sz-03 A09

Dokumentum megsemmisitdsi feljegyzds

ll

sz-03 Al0

Fekvcibeteg tejdkoztat6 ds nyilatkozat

t2

sz-03 M 02

Jiir6bete g

l3

sz-03 A1l

Adatvddelmi ellenorzds adatlapja

14

sz-03 M03

Tcirvdnyi trij 6koztat6

15

sz-03 A12

Adatvddelmi Szabiiyzat kiadirsi ds visszavoniisi lista

t6

sz-03 Al3

Adatvddelmi oktatds megtdrtdnt6nek igazoliisa

t7

sz-03 At4

18

sz-03 M04

Statisztikai 6s tudomriLnyos cdhi adatfeldolgoziist kdr<i
6s engeddlyez<i rirlap
Szervezeti Egysdgek adatvddelme

l9

sz-03 M05

Elektronikus adatkezel6s szabiiy oz sa

20

Sz-03 M06

Az adatv6delmi szabllyzat dltal eloirt nyilviintartiisok

2t

Sz-03 M07

Adatvddelmi felel6sdk n6vsora

6ves

tij ikoztato

15.

ZARORENDELKEZfSEK

H6vizry6ryfiird6 6s Szent Andris Reumak6rhdz Adatv6delmi Szab6tyz^t^ az int6zm6ny
F6igazgat6jinak aldir6sa kelt6t6l, visszavon6sig 6rv6nyes.

A szabflyzat nyomtatisSt, a sziiks6ges misolatszdm felm6r6s6t, valamint a sokszorosftott
sz bfllyz tok sz6tosztdsdt, sz6tosztris regisztrilis6t, r6szleges mridositdsdt, az 6rv6nytelen
szab6lyzatok bevonisit az IAVF v6gzi. (SZ-03 A13 adattapj:in nyilvdntartva.)

a

Kdtem az osztiily- 6s

rdszlegvezeti5ket, hogy
Szabiiyzatban foglaltakr6l munkatiirsaikat
osZ6lydrtekezleten tiijdkoztassiik, 6s a tcirv6ny 6rvdnyesiilds6t, kiegdszitve a hiai szabztlyozbssal,
biztositsrik 6s rendszeresen ellenoizzdk. Probl6m6s esetekben konzultrlljaaak az ad,atv6d,elmi
felekis6kkel, illetve az Informatikai Oszt6llyal.

Hdviz,2016.04.2l.

Dr. Kvard& Attila
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