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Általános adatkezelési tájékoztató egészségügyi ellátással kapcsolatos adatkezelésről 

 

1. A tájékoztató célja 

 

A jelen tájékoztatást a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai 

Intézet, mint adatkezelő (továbbiakban: „Kórház”) bocsátotta ki a célból, hogy a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament 

és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az egyéb jogszabályi előírások lehető 

legteljesebb figyelembe vétele érdekében a Kórház ellátását igénybevevői, valamint a www. peterfykh.hu 

honlap látogatói számára a kezelt személyes adatok körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok 

védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintetteknek az adatkezeléshez 

kapcsolódó jogainak gyakorlásáról és azok érvényesítéséről az érintett rendelkezésére bocsássa az 

adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást a Kórház által kibocsátott, a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat tartalmazza, mely a Kórház székhelyén 

tekinthető meg. 

Jelen tájékoztató célja, hogy meghatározza a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos 

Traumatológiai Intézetnél az adatkezelés törvényes rendjét az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során, 

biztosítsa a jogszabályi követelmények érvényesülését, valamint megakadályozza az adatkezeléssel kapcsolatos 

jogszerűtlen magatartásokat. 

 

2. A tájékoztató hatálya 

 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos 

Traumatológiai Intézet valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő adatkezelésre, valamint 

az abban közreműködő szervezeti egységekre és azok munkavállalóira. 

 

3. Adatkezelő és adatfeldolgozó 

 

név Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos 

Traumatológiai Intézet 

székhelye 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. 

telephelye 1165 Budapest, Zsenge utca 33. 

1074 Budapest, Alsó erdősor utca 27. 

1074 Budapest, Szövetség utca 14-16. 

1074 Budapest, Hársfa utca 13.  

1076 Budapest, Jobbágy utca 28. 

1081 Budapest, Fiumei út 17. 

1081 Budapest, Népszínház utca 28/A. 

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
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adószáma 15492320-2-42 

 statisztikai számjele 15492320-8610-312-01 

weboldal www. peterfykh.hu 

képviseli Dr. Sásdi Antal Csaba, főigazgató 

 

Adatvédelmi tisztviselő: 

név Dr. Nagy Norbert 

telefonszám + 36 30 / 632 4077 

e-mail cím norbert.nagy@gdprcert.hu 

 

Adatfeldolgozók: 

a) jogszabályi előírások alapján igénybe vett adatfeldolgozó: 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (EESZT – Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Tér) 

székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3. 

adószáma: 15324683-2-43 

képviseli: 

elérhetőség: aeek@aeek.hu 

 

b) tevékenység ellátása során igénybe vett adatfeldolgozók: 

T – Systems Magyarország Zrt. 

székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. 

adószáma: 12928099-2-44 

elérhetőség: hivatalos_irat@t-systems.hu 

feladat: Medsol, eMedsol medikai szoftverek üzemeltetése 

IntegraMed Informatikai Fejlesztő, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.  

székhelye: 1047 Budapest, Baross utca 48-52. 

adószáma: 13350068-2-41 

elérhetőség: info@integramed.hu 

feladat: laboratóriumi szoftverek üzemeltetése 

Affidea Magyarország Egészségügyi Szolgáltató Kft. 

székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 

adószáma: 10604416-2-41 

elérhetőség: info@affidea.hu 

feladat: diagnosztikai szoftverek üzemeltetése 

Béker-Soft Informatikai Kft.  

székhelye: 1184 Budapest, Hengersor utca 73. 

adószáma: 22729066-2-43 

elérhetőség: info@bsi.hu 

feladat: tüdőgondozói diagnosztikai szoftverek üzemeltetése 

CompuTREND Zrt.  

székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 84. A. ép. 2. em. 
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adószáma: 25809772-2-43 

elérhetőség: info@computrend.hu 

feladat: gazdasági és elszámolási szoftverek üzemeltetése 

DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. 

székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 

adószáma: 13927606-2-43 

elérhetőség: info@dmsone.hu 

feladat: iktató szoftver üzemeltetése 

Allianz Hungária Biztosító Zrt. 

székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 

adószáma: 10337587-4-44 

elérhetőség: cegkapu@allianz.hu 

feladat: szolgáltató mögöttes felelősségbiztosítása 

 

4. Az adatkezelés alapelvei 

A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet adatkezelői 

tevékenységét a mindenkori jogszabályi előírásoknak megefelelően végzi, a mindenkori főigazgató 

határozza meg a Kórház munkatársainak adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. A Kórház tevékenységének 

célja, hogy törvényes és tisztességes módon, az adatkezelés minden szakaszában biztosítsák az 

adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén. 

A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet az adatok kezelését 

jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes 

eljárás és átláthatóság). A személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség). Az 

adatkezelést annak céljainak szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi 

(adattakarékosság). A Kórház az adatokat pontosan és naprakészen kezeli (pontosság). 

A Kórház az adatok tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok 

kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság). 

A Kórház megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok 

megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).  

 

5. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a Kórház alapító okiratában meghatározott járó- és fekvőbeteg egészségügyi 

ellátás, diagnosztikai tevékenység biztosítása a hatályos jogszabályi keretek között. 

Az adatkezelés célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó 

eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett 

egészségi állapotának nyomon követése, a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből 

szükségessé váló intézkedések megtétele, a betegjogok érvényesítése. 
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Egészségügyi és személyazonosító adatot fentieken túl törvényben meghatározott esetekben - az alábbi célból lehet kezelni: 

a) egészségügyi szakember-képzés, 

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

költségek tervezése, 

c) statisztikai vizsgálat, 

d) hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás, 

e) az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai vagy 

törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon 

nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása, 

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

történik, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítása, 

g) az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető 

szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- 

és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti 

szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás 

elszámolása, valamint a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások 

visszafizetése, megtérítése érdekében, 

h) bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott feladatok 

ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés, 

i) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása, az 

abban kapott felhatalmazás körében, 

j) közigazgatási hatósági eljárás, 

k) szabálysértési eljárás, 

l) ügyészségi eljárás, 

m)  bírósági eljárás, 

n) az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása, 

o) a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység munkaviszony, 

közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy állami szolgálati jogviszony, hivatásos 

szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében történik, 

p) közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság 

megállapítása, 

q) a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére való alkalmasság 

megállapítása, 

r) munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés, 

s) az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és 

gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve nyújtása érdekében, 

t) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések - ideértve a fokozott expozíciós eseteket is - kivizsgálása, 

nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele, 

u) az egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás, 
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v) eredményesség alapú támogatásban részesülő gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 

eredményességének, támogatásának megállapítása, és ezen gyógyszerekkel kezelt kórképek 

finanszírozási eljárásrendjének alkotása, 

w) betegút-szervezés, 

x) az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatások 

értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése, 

y) az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése és értékelése, 

z) az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógyszerelés elősegítése, valamint 

a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében, 

zs) az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés céljára vonatkozó részletes információt a Péterfy Kórház-Rendelőintézet 

és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatában talál, mely 

a Kórház székhelyén (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.) érhető el. 

 

6. Az egészségügyi ellátás során kezelt személyes adatok köre 

A megjelölt személyes- és egészségügyi adatok kezelése, illetve tárolása az adatkezelési célok, azaz a 

jogszabályban foglalt egészségügyi szolgáltatói kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek 

és az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő érintettek érdekeinek érvényesülését szolgálják. 

 

Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ellátást igénybe vevő személyi- és egészségügyi 

adatainak jogszabályban meghatározott körét továbbítja: 

- az egészségügyi ellátás finanszírozására kijelölt szerv részére, 
- szükség esetén az egészségügyi ellátás felügyeletére kijelölt hatósági szervek (minisztérium, 

fenntartó, részére), 
- írásbeli megkeresés esetén, a törvényben meghatározott szervek/hatóságok részére (bíróság, 

rendőrség, gyámhatóság). 
 

Az adatkezelés során az alábbi műveletekre kerül sor : az egészségügyi ellátást igénybe vevő – indokolt 

esetben a hozzátartozó / kísérő – személyek személyes adatainak rögzítése, tárolása, módosítása és 

továbbítása 

 

Az adatkezelésben részt vevők köre : 

- betegfelvételi csoport munkatársai (az ellátást igénybe vevők és kísérőik személyes adatainak 
rögzítése, egészségbiztosítás ellenőrzése) 

- egészségügyi ellátásban részt vevő szervezeti egységek munkatársai az egészségügyi ellátással 
kapcsolatos tevékenységeik ellátása során 

- ellenőrzés, kivizsgálás esetében az intézmény vezetői, az adatvédelmi felelős, jogász felügyeleti 
feladataik ellátása során 

- a Kórház finanszírozással kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai az egészségbiztosító és 
egészségügyi ellátást végző szervek felé történő adattovábbítás során 

- inrattár és informatikai főosztály : a dokumentáció tárolás, valamint a szervezeti működést segítő 
rendszerek működtetése során 
 

mailto:peterfy@peterfykh.hu


 
              Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet 

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.  
Tel: 461-4700 Fax: 461-4767 E-mail:peterfy@peterfykh.hu 

 
    

 

 
Betegellátással kapcsolatban az alábbi adatkezelések történnek : 
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 adatkezelés célja személyes adat adatkezelési jogalap adatokat megismerheti adattovábbítás megőrzési idő 
adattárolás 

helye 

Betegelőjegyzés 
előjegyzett neve, TAJ száma, érintett szakrendelés, 

időpont, telefonszám 

GDPR 6. cikk (1) a. 

pont, GDPR 6. cikk (1) 

c. pont, GDPR 9. cikk 

(2) bekezdésének h) 

pont 

Eüak. 4. § (1) bek. 

a) pontja, 12.§, 13. 

§, Ebtv. 20.§ (1) 

bekezdés 

előjegyzést végző 

adminisztratív 

munkatársak; 

ellátást végző orvos,  

szakrendelést végző 

asszisztens, 

Intézmény vezetője, 

finanszírozási és 

informatikai munkatárs,  

adatvédelmi felelős,  

adatvédelmi tisztviselő 

panaszkivizsgálás 

esetén a 

vizsgálatban részt 

vevők felé, 

egyebekben nincs 

adattovábbítás 

irattárnak 

előjegyzés 

időpontjáig 

papír alapon 

és 

elektronikus 

rendszerben 

Gyógykezelés, 

járóbeteg ellátás 

céljából történő 

adatkezelés 

természetes személy azonosító adatok (név; 

születési hely, idő; édesanyja születési neve), TAJ 

szám, lakcím, vagy tartózkodási helye, 

állampolgársága (külföldi állampolgár esetén 

útlevélszám), törvényes képviselő neve és 

elérhetősége (ha van), ellátást igénybevevő által 

kapcsolattartásra írásban megjelölt hozzátartozó 

neve és elérhetőségi adatai, elérhetőségi adatok 

(telefonszám, e-mail cím), beutaló azonosító adatai, 

tartalma, felhasználhatóságára vonatkozó adatok, 

beutaló továbbítására, módosítására, 

visszavonására vonatkozó adatok, beutaló 

felhasználásának adatai, előzetes vizsgálatok 

eredményei, érintett egészségi állapotára vonatkozó 

tájékoztatásai, panaszai, gyermekkorú, 

GDPR 6. cikk (1) a. 

pont   

GDPR 6. cikk (1) c. 

pont  

GDPR 9. cikk (2) 

bekezdésének h) pont 

Eütv. 16. §  

Eüak. 3. § a)-c) 

pontok, 7. §, 12.§, 

13. § 

Ebtv. 18. § (9) 

bekezdés, 18/A. § 

(3) bekezdés 

jogos érdek 

szakrendelést végző 

orvos,  

szakrendelést végző 

asszisztens, finanszírozási 

és informatikai 

munkatárs, 

Intézmény vezetője,  

adatvédelmi felelős,  

adatvédelmi tisztviselő,  

panasz esetén a panasz 

kivizsgálásában részt 

vevők 

NEAK,  

EESZT,  

panasz esetén 

betegjogi 

képviselő,  

hatóság, 

rendőrségi eljárás 

esetén hivatalos 

szerv;  

jogszabály által 

meghatározottak 

szerint, a célnak 

megfelelő 

formában és 

adattartalommal  

az ellátás 

időpontjától 

számított 30 évig 

kell megőrizni; 

zárójelentést 50 

évig [Eüak. 30. § 

(1) bek.] 

további vizsgálat 

kérés esetén a 

beutaló 

nyilvántartás 

felhasználástól 

számított 5 év 

[Eüak. 18/A. § 

(4) bekezdés] 

papír alapon 

és 

elektronikus 

rendszerben  
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korlátozottan cselekvőképes valamint 

cselekvőképtelen nagykorú törvényes 

képviselőjének a neve és elérhetősége; 16 éven 

felüli kiskorú által megjelölt képviselő neve és 

elérhetősége, igénybevett szolgáltatás OENO 

megjelöléssel, finanszírozási összeg, térítési díj 

mértéke, ellátás ideje, ellátásban részt vevő orvos 

neve és pecsétszáma, ellátás és továbbutalás adatai, 

ellátási szám / naplószám 

irattárnak 

nyilvántartási idő 

lejártát követően a 

levéltárnak. 
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Beutalás, további 

vizsgálat kérés 

céljából történő 

adatkezelés 

a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására 

szolgáló adatot, megnevezését, kódját, a biztosított 

nevét, TAJ száma, a vizsgálatra vagy gyógykezelésre 

felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító 

kódját, a beutaló orvos által végzett ellátást 

azonosító naplósorszámot, a beteg rövid 

kórelőzményét, a beutaló diagnózis szöveges 

leírását, kódját, konzíliumi beutaló esetén a konkrét 

kérdést, annak megjelölését, hogy a beutalt 

biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott 

szakellátás tekintetében az egészségügyi szolgáltató 

területi ellátási kötelezettséggel, a beutaló 

kiállításának dátumát, az időpontot, ha az későbbre 

esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál, az 

Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti esetben a 

beutalónak - a kötelező tartalmi elemein túl - 

tartalmaznia kell: azt a tényt, hogy a beutaló orvos 

a biztosítottat a keresőképtelenségével összefüggő 

betegsége miatt soron kívül utalja be, azt, hogy a 

biztosított keresőképtelensége ugyanazon 

betegségből adódóan folyamatosan hány napja áll 

fenn, valamint a biztosított táppénzes naplószámát. 

Amennyiben a beutaló továbbítására az EESZT 

rendszeren keresztül kerül sor, nyilván kell tartani: 

a beutaló azonosító adatait, tartalmát és a beutaló 

felhasználhatóságára vonatkozó információkat, a 

beutaló továbbítására, módosítására és 

visszavonására vonatkozó adatokat, valamint a 

beutaló felhasználására vonatkozó adatokat 

GDPR 6. cikk (1) a. 

pont   

GDPR 6. cikk (1) c. 

pont  

GDPR 9. cikk (2) 

bekezdésének h) pont 

Ebtv. 3/a. § (10) 

bekezdés 

Eüak. 12. §, 18/A 

§. (3) bekezdés 

előjegyzést végző 

adminisztratív 

munkatársak; 

szakrendelést végző 

orvos,  

szakrendelést végző 

asszisztens, 

Intézmény vezetője,  

adatvédelmi felelős,  

adatvédelmi tisztviselő 

NEAK 

EESZT  

panasz esetén 

betegjogi 

képviselő, 

hatóság, 

rendőrségi eljárás 

esetén hivatalos 

szerv; jogszabály 

által 

meghatározottak 

szerint, a célnak 

megfelelő 

formában és 

adattartalommal  

irattárnak 

a beutaló 

felhasználását 

követően 5 évig 

[Eüak. 18/A. § 

(4) bekezdés] 

papír alapon 

és 

elektronikus 

rendszerben  
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Törzsadat 

nyilvántartás céljából 

történő adatkezelés 

érintett neve, születési neve, nem, születési hely, 

idő, anyja neve, TAJ száma, állandó lakhely, 

megbetegedései, állandóan szedett gyógyszerei, 

jelentkezések ideje, gyógyszerallergiára vonatkozó 

adatok, betegregisztráció adata, törvényes 

képviselő adatai, a kórelőzmény, a kórtörténet; a 

vizsgálati eredmény; a diagnózist és a gyógykezelési 

tervet megalapozó vizsgálati eredmények, a 

vizsgálatok elvégzésének időpontja; az ellátást 

indokoló betegség megnevezése, a kialakulásának 

alapjául szolgáló betegség, a kísérőbetegségek és 

szövődmények; egyéb, az ellátást közvetlenül nem 

indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők 

megnevezése; az intézetben készült 

diagnosztikai/képalkotó vizsgálatok 

eredményei/felvételei, az elvégzett beavatkozások 

ideje és azok eredménye; a gyógyszeres és egyéb 

terápia, annak eredménye; a beteg gyógyszer-

túlérzékenységére vonatkozó adatok; a betegnek, 

illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek 

nyújtott tájékoztatás tartalma; a beteg 

önrendelkezéshez való joga alapján szükséges a 

beteg beleegyezése az egészségügyi ellátáshoz, ezen 

belegyező nyilatkozat jogszabály; a beteg az Eü. tv.-

ben foglalt feltételekkel visszautasíthatja az 

egészségügyi ellátást, ezen visszautasítás ténye, 

GDPR 6. cikk (1) a. 

pont   

GDPR 6. cikk (1) c. 

pont  

GDPR 9. cikk (2) 

bekezdésének h) pont 

Eüak. 4.§, 7. §, 

12.§, 28. §, 35/G. § 

36/2016. (XII.21.) 

EMMI rendelet 13. 

§, 2. számú 

melléklet 

előjegyzést végző 

adminisztratív 

munkatársak; 

szakrendelést végző 

orvos,  

szakrendelést végző 

asszisztens, 

Intézmény vezetője,  

adatvédelmi felelős,  

adatvédelmi tisztviselő,  

NEAK 

EESZT 

panasz esetén 

betegjogi 

képviselő, hatóság, 

rendőrségi eljárás 

esetén hivatalos 

szerv; 

jogszabály által 

meghatározottak 

szerint, a célnak 

megfelelő 

formában és 

adattartalommal 

nyilvántartási idő 

lejártát követően a 

levéltárnak. 

az ellátási 

lehetőség záró 

időpontjától 

számított 30 évig 

kell megőrizni; 

zárójelentést 50 

évig [Eüak. 30. § 

(1) bek.] 

 

további vizsgálat 

kérés esetén a 

beutaló 

nyilvántartás 

felhasználástól 

számított 5 év 

[Eüak. 18/A. § 

(4) bekezdés] 

 

képalkotó 

diagnosztikai 

eljárással készült 

felvételt az annak 

készítésétől 

számított 10 évig, 

a felvételről 

készített leletet a 

papír alapon 

és 

elektronikus 

rendszerben 
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valamint időpontja; minden olyan egyéb adat és 

tény, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet 

felvétel 

készítésétől 

számított 30 évig 

kell megőrizni 

[Eüak. 30.§ (2) 

bekezdés] 
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Képalkotó 

diagnosztikai 

tevékenység céljából 

történő adatkezelés 

érintett neve, születési neve, nem, születési hely, 

idő, anyja neve, TAJ száma, állandó lakhely 

előjegyzett neve,  

diagnosztikai vizsgálatot elrendelő érintett 

szakrendelés, szakorvos adatai, 

a vizsgálat indikációja, vizsgálat adatai és 

eredménye, törvényes képviselő vagy az érintett 

beleegyezése, időpont, telefonszám 

GDPR 6. cikk (1) a. 

pont   

GDPR 6. cikk (1) c. 

pont  

GDPR 9. cikk (2) 

bekezdésének h) pont 

Eüak. 4.§, 7. §, 12. 

§, 13. §, 30. §, 

35/K. § 

előjegyzést végző 

adminisztratív 

munkatársak; 

szakrendelést végző 

orvos,  

szakrendelést végző 

asszisztens, 

képalkotó diagnosztikai 

vizsgálatot végző 

szakorvos és a vizsgálat 

során részt vevő 

asszisztens 

Intézmény vezetője,  

adatvédelmi felelős,  

adatvédelmi tisztviselő,  

vizsgálatot kérő 

szakorvos,  

NEAK,  

EESZT,  

panasz esetén 

betegjogi 

képviselő,  

hatóság, 

rendőrségi eljárás 

esetén hivatalos 

szerv; jogszabály 

által 

meghatározottak 

szerint, a célnak 

megfelelő 

formában és 

adattartalommal  

nyilvántartási idő 

lejártát követően a 

levéltárnak 

Képalkotó 

diagnosztikai 

eljárással készült 

felvételt az annak 

készítésétől 

számított 10 évig, 

a felvételről 

készített leletet a 

felvétel 

készítésétől 

számított 30 évig 

kell megőrizni 

[Eüak. 30.§ (2) 

bekezdés] 

papír alapon 

és 

elektronikus 

rendszerben  
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Hozzájáruló 

nyilatkozatok, 

törvényes képviselők 

és harmadik 

személyek adatainak 

kezelése 

előjegyzett neve, TAJ száma, törvényes képviselő 

neve és elérhetőségi adatai, képviselet jellege 

GDPR 6. cikk (1) a. 

pont   

GDPR 6. cikk (1) c. 

pont  

GDPR 9. cikk (2) 

bekezdésének h) pont 

Eüak. 7.§, 12. § 

Eütv. 16. § (1) – (2) 

bekezdés 

szakrendelést végző 

orvos,  

szakrendelést végző 

asszisztens, 

Intézmény vezetője,  

adatvédelmi felelős,  

adatvédelmi tisztviselő 

EESZT,  

panasz esetén 

betegjogi 

képviselő, hatóság, 

rendőrségi eljárás 

esetén hivatalos 

szerv;  

jogszabály által 

meghatározottak 

szerint, a célnak 

megfelelő 

formában és 

adattartalommal 

nyilvántartási idő 

lejártát követően a 

levéltárnak 

az ellátási 

lehetőség záró 

időpontjától 

számított 30 évig 

kell megőrizni; 

amennyiben az 

adat a 

zárójelentésben is 

szerepel, annak 

megőrzési idejéig, 

azaz 50 évig 

[Eüak. 30. § (1) 

bek.] 

papír alapon 

és 

elektronikus 

rendszerben 

Gyógyszerrendelés 

céljából történő 

adatkezelés 

érintett neve, TAJ száma, betegség BNO kódja, 

közgyógyellátási igazolvány száma (ha van), beteg 

diagnózisa, rendelt gyógyszer mennyisége, 

hatóanyag tartalma, formája, elrendelő orvos neve, 

rendelő címe, telefonszáma, engedély száma, 

rendelés kelte, elrendelő orvos aláírása és pecsétje 

GDPR 6. cikk (1) a. 

pont   

GDPR 6. cikk (1) c. 

pont  

GDPR 9. cikk (2) 

bekezdésének h) pont 

Eüak. 14/A.§ (1) 

bek., 44/2004. 

ESzCsM rendelet 

7. § (3) bek. 

kezelést végző szakorvos,  

a rendelésen részt vevő 

asszisztens / orvosírnok,  

intézményvezető,  

adatvédelmi felelős,  

adatvédelmi 

tisztségviselő  

gyógyszertár felé 

(érintetten 

keresztül, vagy az 

elektronikus 

rendszerben) 

 

hatósági eljárás 

esetén a hatóságok, 

illetve bírósági 

szervek felé 

a kiadástól 

számított 5 év 

[Eüak. 30.§ (7) 

pont] 

papír alapon 

és 

elektronikus 

rendszerben 
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Fekvőbeteg 

szakellátás 

megkezdése céljából 

történő adatkezelés 

ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ), 

nem biztosított esetén: nyilatkozat és okmányok 

másolata, beutaló vagy beutalást megalapozó ellátás 

adatai (a felvétel jellege), beutaló orvos azonosítója, 

beutaló orvos munkahelye, finanszírozás típusa, 

finanszírozási törzsszám, beutaló / iránydiagnózis, 

az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási 

szerződés szerinti kódja, a beteg kezelőorvosának 

azonosítója, az ellátásának az ellátó informatikai 

rendszerében létrehozott egyedi azonosítója, 

hozzátartozó/kapcsolattartó neve és elérhetőségei, 

tájékoztatásból kitiltottak adatai, egészségi 

állapotára, beavatkozásokra, állapotváltozásra 

vonatkozó adatok, kórelőzményi adatok, 

beavatkozás hozzájárulási nyilatkozat, 

megállapított diagnózis, elhunyt esetében 

kórbonctani vizsgálatok eredménye  

GDPR 6. cikk (1) a. 

pont   

GDPR 6. cikk (1) c. 

pont  

GDPR 9. cikk (2) 

bekezdésének h) pont 

Eütv. 11. § b), 25. 

§, 137. §, 219. § 

Eüak. 4.§, 5. §, 6. §., 

7. §, 12. §, 13. §, 

35/K. §; 

Ebtv. 14. §, 31. § 

(9),  

kezelést végző szakorvos,  

a részt vevő asszisztens / 

orvosírnok, osztályvezető 

főorvos, panasz esetén 

betegjogi képviselő, 

kivizsgálásban részt 

vevők,  

intézményvezető,  

adatvédelmi felelős,  

adatvédelmi 

tisztségviselő 

felelősségbiztosító 

kárigény esetén 

NEAK,  

EESZT, 

panasz esetén 

betegjogi 

képviselő,  

hatóság, 

rendőrségi eljárás 

esetén hivatalos 

szerv; jogszabály 

által 

meghatározottak 

szerint, a célnak 

megfelelő 

formában és 

adattartalommal  

nyilvántartási idő 

lejártát követően a 

levéltárnak 

Képalkotó 

diagnosztikai 

eljárással készült 

felvételt az annak 

készítésétől 

számított 10 évig, 

a felvételről 

készített leletet a 

felvétel 

készítésétől 

számított 30 évig, 

amennyiben az 

adat a 

zárójelentésben is 

szerepel, annak 

megőrzési idejéig, 

azaz 50 évig 

[Eüak. 30. § (1) 

bek.] 

 

Fekvőbeteg 

szakellátása 

befejezése céljából 

kezelt adat 

az ellátás megkezdésekor létrehozott 

eseménykatalógus azonosítója, a beteg további 

sorsa 

GDPR 6. cikk (1) a. 

pont   

GDPR 6. cikk (1) c. 

pont  

GDPR 9. cikk (2) 

bekezdésének h) pont 

Eütv. 137. §, 219. § 

 

 NEAK,  

EESZT, 

panasz esetén 

betegjogi 

képviselő,  

hatóság, 

rendőrségi eljárás 

esetén hivatalos 

szerv; jogszabály 

50 évig [Eüak. 30. 

§ (1) bek.] 

 

az EESZT-ben 

kezelt adatok 

vonatkozásában 

az érintett 

halálától 

számított 5 év 
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által 

meghatározottak 

szerint, a célnak 

megfelelő 

formában és 

adattartalommal  

nyilvántartási idő 

lejártát követően a 

levéltárnak 
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7. A weblap látogatásával kapcsolatos adatkezelés 

 

A weblap látogatása során Ön hozzájárul az oldalon alkalmazott cookie-k (magyarul sütik) használatához a 

böngészési élmény javítása, illetve az érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítése 

érdekében. Ez az oldal tartalmazza az összes, cookie-k használatával kapcsolatos információt, amelyeket a 

Honlapon alkalmazunk. 

 

A Cookie-ról általában: 

A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép 

böngészőjében.  

A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és 

funkciók nyújtása céljából.  

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k:  

Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a számítógép 

felhasználója korábban nem törli;  

az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A tárolás a felhasználó számítógépén 

történik. 

A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a cookie-k használatát.  

A weboldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát a Honlapon. Ha nem kívánja ezt elfogadni, 

akkor a cookie-k használatát a böngészője beállításaiban tudja letiltani.  

Kérjük, olvassa el a cookie-k letiltására / blokkolására vonatkozó tudnivalókat. Ugyanakkor felhívjuk 

figyelmét, hogy ha letiltja a cookie-kat, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a weblap egyes részeit, 

ugyanis a cookie-k többsége szükséges a weblapon nyújtott szolgáltatások zavartalan működéséhez. 

 

Cookie-k letiltása / blokkolása: 

Amennyiben cookie-kat le kívánja tiltani, azaz azokat blokkolni kívánja, ezt a böngészőjének beállításával 

teheti meg.  

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a cookie-k blokkolásra kerülnek, a weblap számos funkciója, vagy 

akár az egész weblap nem lesz elérhető vagy használható mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem 

engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. 

A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k blokkolásának módját az alábbi weboldalak 

ismertetik: 

Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

Microsoft Internet Explorer:https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 

Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 

Apple Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=hu_HU 

 

 

8. Az Önt megillető jogok  

Hozzáférési jog: tájékoztatás kérhető arról, hogy milyen adatokat, milyen célra, mennyi ideig kezelünk, 

kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatok. 
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Helyesbítési jog: ha az adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, 

pontosítását.  

Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az 

adatkezelést korlátozzuk.  

Tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen 

esetben adatait nem kezeljük tovább. 

Adathordozhatósághoz való jog: kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a 

jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása 

alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak, amennyiben az műszakilag 

biztonságosan lehetséges.  

Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor 

joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző 

adatkezelésünk jogszerűségét.  

 

Fenti kérelmeit elektronikusan, az adatvedelem@peterfykh.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben 

vagy a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet székhelyére 

küldött postai levélben terjesztheti elő, ilyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak 

szerint járunk el és 25 napon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján. 

 

Panaszjog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az 

illetékes felügyeleti hatósághoz:  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Honlap: http://naih.hu  

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Telefonszám: +36 (1) 391-1400  

 

Kereset: Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes 

törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. 

 

9. Az orvosi titok, a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai 

Intézet titoktartási kötelezettsége 

A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézetnél adatkezelést 

végző közalkalmazottakat és munkavállalókat, valamint egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 

más személyeket minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás 

nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási 

kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése 

során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg [Eütv. 

138. §]. 
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A Kórházat, valamint a Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a 

munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül 

titoktartási kötelezettség terheli.  

 

A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A titoktartási 

kötelezettség tehát nemcsak a kezelést végző orvost, illetve a szakdolgozókat köti, hanem a szolgáltató 

minden dolgozóját.  

A szolgáltatót – az igazságügyi orvos szakértő kivételével – a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval 

szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt 

személy további gyógykezelése érdekében szükségesek. 

 

A titoktartási kötelezettség alól a beteg felmentést adhat vagy jogszabály az adat szolgáltatásának 

kötelezettségét írhatja elő. 

 

Intézményünk, mint adatkezelő, továbbá az intézményünkkel szerződéses jogviszonyban álló 

adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani [Eüak. 7. § (1) bek.]. 

 

Intézményünk kizárólag abban az esetben mentesül a titoktartási kötelezettség alól [Eüak. 7. § (2) bek.], ha 

1. az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett (pl. beteg), illetve törvényes 

képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint 

2. az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező. 

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

 

Az alábbi esetekben az érintett (törvényes képviselője) köteles az adatszolgáltatásra [Eüak. 13. §]: 

1. ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy a törvényben kiemelt fertőző, vagy fertőzéses 

eredetű mérgezéses betegségben szenved, 

2. ha a törvényben felsorolt szűrő‐ és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség, 

3. ha az adatszolgáltatásra magzat, vagy kiskorú gyermek kezeléséhez van szükség, 

4. ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából az illetékes szerv elrendelte (bíróság, ügyészség) 

5. nemzetbiztonsági cél érdekében. 

 

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

Tájékoztatjuk, hogy a Kórház nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést Önnel 

kapcsolatban.A rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem történik profilalkotás Önről. 

 

11. Adatvédelmi incidens 

A GDPR rendelet értelmében a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos 

Traumatológiai Intézet adatvédelmi incidens esetén az incidensről való tudomásszerzést követő 72 

/hetvenkettő/ órán belül köteles értesíteni az adatvédelmi hatóságot és adott esetben az érintetteket is, 

kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira nézve. 

 

12. Adatkezelési tájékoztató módosítása és közzététele 
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A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet bármikor 

egyoldalúan jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani. A Kórház az Adatkezelési Tájékoztató 

módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Adatkezelési Tájékoztatót a 

www.peterfykh.hu/adakezeles menüpont alatti megjelenítésével teszi közzé. 

 

 

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és 

Manninger Jenő Országos 

Traumatológiai Intézet 
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