
 

Adatkezelési tájékoztató 
az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő  

egészségügyi szolgáltatásait igénybe vevő személyek részére 

 

A tájékoztató célja 

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 szóló, 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: 
GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) alapján 
az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (a továbbiakban: 
Intézmény) az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők személyes adatai 
kezelése, azok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé. 

 

1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye 

Az adatkezelő Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és  Szakrendelő 
székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 1-3. 
adószáma: 15490359-2-43 
elérhetősége: foig@janoskorhaz.hu  
képviseli: dr. Ralovich Zsolt főigazgató 
 
Az Intézmény, mint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § 
g) pont ga) alpontja szerinti gyógyintézet nevében egészségügyi szolgáltatást nyújtó személyek 
feladataik ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben az egészségügyi szolgáltatást 
igénybe vevő személyek személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. 
 
Az adatvédelmi tisztviselő 

címe: 1125 Budapest, Diós árok 1-3. 
email: adatvedelem@janoskorhaz.hu  
 
Az adatvédelmi tisztviselő bármely adatkezeléssel összefüggő kérdés, észrevétel kapcsán 
segítséget nyújt. 
 

2. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama 

2.1 A gyógykezelés céljából végzett adatkezelés 

Az Intézmény az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az Eüak. 7-14/A. 
§-ai szerint jogosult az érintett személyes adatainak kezelésére a gyógykezelés biztosítása 
céljából. 

Kezelt adatok köre Az Intézmény a gyógykezelés biztosítása céljából kezeli az 
érintett személyazonosító adatait, így elsősorban nevét, születési 
nevét, születési idejét, helyét, anyja nevét, lakcímét, tartózkodási 
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címét és TAJ számát. 

Ezen túl az Intézmény kezeli az egészségügyi dokumentációban 
rögzítendő adatokat. Az egészségügyi dokumentáció a 
gyógykezelés során az Intézmény tudomására jutott egészségügyi 
és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás 
vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak 
hordozójától vagy formájától.  

Az egészségügyi dokumentációban rögzítendő különösen: 

- az ellátást igénybe vevő személy személyazonosító adatai,  
- szükség esetén a törvényes képviselő személyazonosító 

adatai, 
- az értesítendő személy elérhetőségi adatai, 
- a betegtájékoztatásra vonatkozó adatok, 
- az ellátáshoz történő hozzájáruláshoz, az ellátás 

visszautasításához kapcsolódó adatok, 
- az anamnézisban (kórelőzményben) rögzített személyes 

adatok, 
- az elvégzett vizsgálat, beavatkozás során keletkezett 

adatok, így különösen a vizsgálati eredmények, 
diagnózisok, műtéti leírások, 

- a kezelési terv. 

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni 
különösen: 

- az egyes vizsgálatokról készült leleteket,  
- a gyógykezelés és konzílium során keletkezett iratokat, 
- az ápolási dokumentációt, 
- a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit és az arról 

készült leletet, 
- a beteg testéből származó szövetmintákat. 

Adatok forrása Fő szabály szerint az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy, 
illetve az általa felmutatott személyazonosító igazolványok, 
egészségügyi dokumentáció és más dokumentumok.  

Amennyiben a személyes adatok érintett részéről történő átadása 
nem lehetséges (pl. a beteg cselekvőképességének hiányára 
tekintettel), az adatok forrása harmadik személy, illetve az általa 
felmutatott személyazonosító igazolványok, egészségügyi 
dokumentáció és más dokumentumok lehetnek. Ilyen eset lehet 
az, amikor a beteg cselekvőképességének hiányára tekintettel a 
szükséges adatokat a törvényes képviselő, a hozzátartozók, 
kísérők bocsátják az Intézmény rendelkezésére. Ugyancsak ilyen 
eset, amikor az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy 
korábbi gyógykezelését végző más egészségügyi intézmény vagy 
szervezeti egység biztosítja a szükséges adatokat. 

Adatkezelés célja A személyes adatok kezelésének célja valamely természetes 
személy gyógykezelésének biztosítása, ideértve: 

- az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának 
előmozdítását, 



 

- az Intézmény által nyújtott eredményes gyógykezelési 
tevékenység elősegítését, 

- az érintett egészségi állapotának nyomon követését. 

Adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, 
azaz az Intézményre ruházott, alapító okiratában meghatározott 
közérdekű feladata végrehajtásához szükséges.  

A különleges személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá a 
GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, azaz az Intézmény által 
végzett adatkezelés megelőző egészségügyi célokból, orvosi 
diagnózis felállítása, egészségügyi ellátás vagy kezelés nyújtása, 
illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások 
irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján 
vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében.   

Az adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember 
felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, 
illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által 
megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási 
kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki 
szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel 
rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban 
meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll. 

Az Eüak. 9. §-a értelmében az egészségügyi adatok felvétele a 
gyógykezelés része. A kezelést végző orvos, illetve a tisztiorvos 
dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően - a 
kötelezően felveendő adatokon kívül - mely egészségügyi adat 
felvétele szükséges az Eüak. 4. § (1) bekezdése szerinti célból1. 
Az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző 
egyéb személy a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, 
illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben vehet fel 
egészségügyi adatot. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó 
további részletszabályokat elsősorban az Eütv. és az Eüak., így 
különösen az Eüak. 7-14/A. §-a tartalmazza. 

Az Eüak. 12. § (1) bekezdésének megfelelően az egészségügyi és 
a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő 
szolgáltatása - az egészségügyi ellátás igénybevételéhez 
kötelezően előírt személyazonosító adatok és az Eüak. 13. §-ban 
foglaltak2 kivételével - önkéntes. Abban az esetben, ha az érintett 

                                                           
1 Eüak. 4. § (1) bekezdés:  
Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja: 

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, 
b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, 
c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 
d) a népegészségügyi [16. §], közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, 
e) a betegjogok érvényesítése. 

 
2 Eüak. 13. §: Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni, 

a) ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy 
fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved, kivéve a 15. § (6) bekezdése szerinti esetet, 

b) ha arra a 2. számú mellékletben felsorolt szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség, 
c) heveny mérgezés esetén, 
d) ha valószínűsíthető, hogy az érintett a 3. számú melléklet szerinti foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved, 
e) ha az adatszolgáltatásra a magzat, illetve a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében 

van szükség, 



 

önként fordul az Intézményhez, hozzájárulását - ellenkező 
nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni, és erről az 
érintettet vagy törvényes képviselőjét tájékoztatni kell. Sürgős 
szükség, valamint az érintett belátási képességének hiánya esetén 
az önkéntességet vélelmezni kell. 

Amennyiben az érintett az adatszolgáltatást megtagadja, az 
érintett gyógykezelése nem, vagy csak korlátozottan biztosítható. 

Adatkezelés 
időtartama 

Az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai 
eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint az 
Eüak. 30. § (7) bekezdése szerinti vények kivételével - az 
adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 
50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően 
gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben 
indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további 
nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni. 

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak 
készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a 
felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni. 

Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos 
jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell 
adni az illetékes levéltár részére. Ebben az esetben a 
nyilvántartás nem semmisíthető meg. 

A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás 
kiszolgáltatója vagy nyújtója a papíralapú vényeket, illetve 
elektronikus vény kiváltásakor az emberi felhasználásra kerülő 
gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerint 
nyomtatott kiadási igazolást 5 évig őrzi meg, azzal, hogy ha a 
működési nyilvántartásban nem szereplő, de valamely államban 
gyógyszer rendelésére jogosult személy által rendelt vényköteles 
gyógyszer kiadásának alapjául szolgáló külföldi vény visszaadásra 
kerül, a vény másolatát kell megőrizni és az expediálás tényét a 
vény eredeti példányán fel kell tüntetni. Gyógyászati 
segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati 
segédeszköz esetén, amelynek kihordási ideje 5 évnél hosszabb, 
a papíralapú vény, valamint a kiadási igazolás megőrzési ideje a 
kihordási idővel azonos. A kötelező őrzési időt követően a 
papíralapú vényeket és a kiadási igazolásokat meg kell 
semmisíteni. 

A gyógyszer, a gyógyszertárban forgalmazható gyógyászati 
segédeszköz Eüak. 35/B. § szerint csatlakozott kiszolgálója, az 
EESZT-ben rögzíti a papíralapon kiállított és felhasznált vény 
adatait. Az EESZT működtetője az egyes vényekre vonatkozó 
adatokat a vény visszavonásától, felhasználásától vagy 
felhasználási idejének lejártától számított 30 év elteltével törli. A 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgálója a megőrzési 
időn belül jogosult adatot igényelni az EESZT útján kiállított és 

                                                                                                                                                                                     
f) ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás 

során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte, 
g) ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség. 



 

általa kiszolgált vényekről. 

Adatfeldolgozók Az Intézmény a személyes adatokat az egészségügyi ellátás 
nyújtása során az ellátástól függően különböző informatikai 
rendszerekben rögzíti. Ezen rendszerek fejlesztői, üzemeltetői az 
Intézmény adatfeldolgozói.  

Az Intézmény az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

 
Asseco Central Europe 
Magyarország Zrt. 

adószáma: 13336011-2-41 

elérhetősége: info@globenet.hu  

üzemeltetett rendszerek: Medworks integrált klinikai rendszer 

 Labworks laboratóriumi rendszer 

 Medbakter mikrobiológiai rendszer 

 Pharmaglobe gyógyszertári rendszer 

  

 Novodata Zrt. 

adószáma: 10446616-2-41 

elérhetősége: novodata@novodata.hu  

üzemeltetett rendszerek: Gyógyír rendszer (patikai rendszer) 

 Novoline rendszer (patikai rendszer) 

  

 SilverWood-IT Kft. 

adószáma: 23293827-2-42 

elérhetősége: info@sw-it.net  

üzemeltetett rendszer: 
PACS radiológiai képfeldolgozó 
rendszer 

 

2.2 A kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok kezelése 

Kezelt adatok köre Az érintett neve és értesítési címe, így elsősorban levelezési címe, 
e-mail címe, illetve telefonszáma. 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja Az érintettel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 
biztosítása.  

Adatkezelés 
jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett 
hozzájárulása.  

Adatkezelés 
időtartama 

Az érintett adatai törlésre kerülnek, ha az érintettel való 
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a továbbiakban már nem 
szükséges. Az érintett kérésére az Intézmény ezen időpontot 
megelőzően is törli az érintett által megadott kapcsolattartási 
adatokat vagy azok egyes részét, ez azonban adott esetben a 
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás lehetetlenné válását 
eredményezi.  

 

 

2.3 A közegészségügyi, járványügyi és munka-egészségügyi célból történő adatkezelés 
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Az Intézmény az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az Eüak. 15-15A. 
§-ai szerint jogosult az érintett személyes adatainak kezelésére közegészségügyi, járványügyi 
és munka-egészségügyi célból. 

Kezelt adatok köre Az érintett közegészségügyi, járványügyi vagy munka-
egészségügyi célból szükséges, azzal szorosan összefüggő 
személyazonosító és egészségügyi személyes adatai. 

Az adott cél szempontjából szükséges adatok körét részletesen 
az adatkezelés célja, adattovábbítás címzettje pont tartalmazza. 

Adatok forrása Fő szabály szerint az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy, 
illetve az általa felmutatott személyazonosító igazolványok, 
egészségügyi dokumentáció és más dokumentumok.  

Amennyiben a személyes adatok érintett részéről történő átadása 
nem lehetséges (pl. a beteg cselekvőképességének hiányára 
tekintettel), az adatok forrása harmadik személy, illetve az általa 
felmutatott személyazonosító igazolványok, egészségügyi 
dokumentáció és más dokumentumok lehetnek. Ilyen eset lehet 
az, amikor a beteg cselekvőképességének hiányára tekintettel a 
szükséges adatokat a törvényes képviselő, a hozzátartozók, 
kísérők bocsátják az Intézmény rendelkezésére. Ugyancsak ilyen 
eset, amikor az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy 
korábbi gyógykezelését végző más egészségügyi intézmény vagy 
szervezeti egység biztosítja a szükséges adatokat. 

Adatkezelés célja, 
adattovábbítás 
címzettje 

A személyes adatok kezelésének célja a közegészségügyi, 
járványügyi és munka-egészségügyi szempontból szükségessé 
váló intézkedések megtétele. 

Az Intézmény haladéktalanul továbbítja a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ részére az adatfelvétel során 
tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatot, ha 
az Eüak. 1. számú melléklet A) pontjában szereplő fertőző 
betegséget észlel vagy annak gyanúja merül föl. 

Továbbítja továbbá azon személyek egészségügyi és 
személyazonosító adatait, akiknél a mikrobiológiai laboratóriumi 
vizsgálati eredmény az Eüak. 1. számú melléklet A) pontja 
szerinti fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek, mérgezések 
fennállását, illetve kórokozóik jelenlétét valószínűsíti vagy 
igazolja. A betegellátó a miniszteri rendeletben meghatározott 
betegségekre vonatkozó azon vizsgálati eredményt is továbbítja, 
amely a korábbi valószínűsítés ellenére nem igazolja az adott 
betegség fennállását.  

Az Intézmény az Eüak. 1. számú mellékletben szereplő nemi 
betegségek előfordulása esetén - további személyek 
veszélyeztetésére tekintettel – más tüdőgondozó intézetek, a 
tuberkulózis, illetve a bőr- és nemibeteg ellátás intézményei 
számára továbbíthatja az érintett kontaktusaira vonatkozó 
személyazonosító adatok közül a családi és utónevet, a leánykori 
nevet, valamint a lakó- és tartózkodási helyet. 

Amennyiben az érintett az Eüak. 15. § (7) bekezdésében 



 

meghatározott betegségek, valamelyikében szenved vagy a 
betegség gyanúja merül föl, és fertőződése házi- vagy 
haszonállattal, illetve vadon élő állattal történt kontaktus révén 
jöhetett létre, az Intézmény haladéktalanul továbbítja az érintett 
személyazonosító és egészségügyi adatait az a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ részére a szükséges járványügyi 
intézkedések megtétele céljából. 

Az észlelő orvos köteles haladéktalanul továbbítani a 
munkavédelmi hatóságnak a munkavállaló egészségügyi és 
személyazonosító adatát, ha 

a) az Eüak. 3. számú melléklet szerinti foglalkozási eredetű 
megbetegedést észlel vagy annak gyanúja merül fel, 

b) az érintett foglalkozása gyakorlása közben, azzal 
összefüggésben 

ba) miniszteri rendeletben meghatározott vegyi anyag 
hatásának van kitéve, és szervezetében az anyag 
koncentrációja a megengedett mértéket meghaladja, 
valamint 

bb) zaj esetében a 4000 Hz-en 30 dB bármely fülön 
bekövetkező halláscsökkenés fordul elő. 

Adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, 
azaz az Intézményre ruházott, alapító okiratában meghatározott 
közérdekű feladata végrehajtásához szükséges.  

A különleges személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá a 
GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, azaz az Intézmény által 
végzett adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munka-
egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési 
képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi 
vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi 
vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében 
szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi 
szakemberrel kötött szerződés értelmében.   

Az adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember 
felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, 
illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által 
megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási 
kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki 
szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel 
rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban 
meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll. 

Az egyes adatkezelésekre vonatkozó további részletszabályokat 
elsősorban az Eütv. és az Eüak., így különösen az Eüak. 15-
15/A. §-a tartalmazza. 

Adatkezelés 
időtartama 

Az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai 
eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint az 
Eüak. 30. § (7) bekezdése szerinti vények kivételével - az 
adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 



 

50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően 
gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben 
indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további 
nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni. 

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak 
készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a 
felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni. 

Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos 
jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell 
adni az illetékes levéltár részére. Ebben az esetben a 
nyilvántartás nem semmisíthető meg. 

 

2.4 A népegészségügyi célból történő adatkezelés 

Az Intézmény az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az Eüak. 16-
16/C. §-ai szerint jogosult az érintett személyes adatainak kezelésére népegészségügyi 
célokból. 

Kezelt adatok köre Az érintett népegészségügyi célból szükséges, azzal szorosan 
összefüggő személyazonosító és egészségügyi személyes adatai, a 
törvényes képviselő személyazonosító adatai. 

Az adott cél szempontjából szükséges adatok körét részletesen 
az adatkezelés célja, adattovábbítás címzettje pont tartalmazza. 

Adatok forrása Fő szabály szerint az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy, 
illetve az általa felmutatott személyazonosító igazolványok, 
egészségügyi dokumentáció és más dokumentumok.  

Amennyiben a személyes adatok érintett részéről történő átadása 
nem lehetséges (pl. a beteg cselekvőképességének hiányára 
tekintettel), az adatok forrása harmadik személy, illetve az általa 
felmutatott személyazonosító igazolványok, egészségügyi 
dokumentáció és más dokumentumok lehetnek. Ilyen eset lehet 
az, amikor a beteg cselekvőképességének hiányára tekintettel a 
szükséges adatokat a törvényes képviselő, a hozzátartozók, 
kísérők bocsátják az Intézmény rendelkezésére. Ugyancsak ilyen 
eset, amikor az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy 
korábbi gyógykezelését végző más egészségügyi intézmény vagy 
szervezeti egység biztosítja a szükséges adatokat. 

Adatkezelés célja, 
adattovábbítás 
címzettje 

A személyes adatok kezelésének célja a népegészségügyi 
szempontból szükségessé váló intézkedések megtétele, az 
Intézmény eredményes gyógykezelési tevékenységének 
elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 
orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az 
egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése és 
a betegút szervezése.  

Ha az érintett vagy az érintett magzata miniszteri rendeletben 
meghatározott veleszületett rendellenességben vagy ORPHA 
kóddal rendelkező ritka betegségben szenved, a rendellenességet 
vagy ritka betegséget észlelő orvos a rendellenesség vagy ritka 



 

betegség észlelésétől számított 30 napon belül az érintett 
személyazonosító és egészségügyi adatait, valamint - kiskorú 
esetén - törvényes képviselője nevét és lakcímét miniszteri 
rendeletben meghatározott módon továbbítja a Veleszületett 
Rendellenességek Országos Nyilvántartása részére. 

Ha az Intézmény az érintett betegnél népegészségügyi 
szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős 
költségteherrel járó, miniszteri rendeletben felsorolt 
megbetegedések valamelyikét észleli, vagy annak időszakos 
felülvizsgálatát végzi, továbbítja az érintett személy miniszteri 
rendeletben meghatározott személyazonosító és az észlelt 
megbetegedéssel összefüggő egészségügyi adatait az észlelt 
megbetegedést nyilvántartó, az Eüak. 16. § (7) bekezdése szerint 
létrehozott és működtetett elektronikus betegségregiszterbe. 

Az Intézmény továbbítja a Protézis Regiszter részére az alábbi 
adatokat: 

a) az érintett Eüak. szerinti személyazonosító adatait, 

b) az Eütv. 101/C. § (1) bekezdés b)-f) pontjában3 foglalt 
adatokat, 

c) a betegnek a protézis beültetésével, kivételével, cseréjével 
kapcsolatos, a beavatkozással összefüggő és egészségügyi 
állapotára vonatkozó, miniszteri rendeletben 
meghatározott egészségügyi adatait. 

Adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, 
azaz az Intézményre ruházott, alapító okiratában meghatározott 
közérdekű feladata végrehajtásához szükséges.  

A különleges személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá a 
GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, azaz az Intézmény által 
végzett adatkezelés megelőző egészségügyi célokból, orvosi 
diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy 
kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és 
szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy 
tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött 
szerződés értelmében.   

Az adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember 
felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, 
illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által 
megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási 
kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki 
szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel 
rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban 

                                                           
3 Eütv. 101/C. § (1) bekezdés:  

b) a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontját, 
c) a beültetés, eltávolítás vagy csere okát, 
d) a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban 

da) az implantátum nevét, típusát, gyártási tételszámát - ha rendelkezésre áll - a sorozatszám megjelölésével, 
db) a gyártó nevét, 
dc) a forgalmazó nevét, székhelyét, akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte, 

e) a beültetést végző orvos nevét, pecsétszámát, 
f) a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát. 



 

meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll. 

Az egyes adatkezelésekre vonatkozó további részletszabályokat 
elsősorban az Eütv. és az Eüak., így különösen az Eüak. 16-
16/C. §-a tartalmazza. 

További részletszabályokat állapít meg a népegészségügyi 
szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős 
költségteherrel járó megbetegedések köréről, a 
megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv 
kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és 
nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 49/2018. 
(XII. 28.) EMMI rendelet, valamint az egyes protézisekkel 
kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának 
rendjéről szóló 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet. 

Adatkezelés 
időtartama 

Az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai 
eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint az 
Eüak. 30. § (7) bekezdése szerinti vények kivételével - az 
adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 
50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően 
gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben 
indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további 
nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni. 

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak 
készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a 
felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni. 

Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos 
jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell 
adni az illetékes levéltár részére. Ebben az esetben a 
nyilvántartás nem semmisíthető meg. 

 

2.5 Az egészségügyi szakember-képzéssel összefüggő adatkezelés 

Az Intézmény az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az Eüak. 17. §-a 
szerint jogosult az érintett személyes adatainak kezelésére és továbbítására az egészségügyi 
szakember-képzéssel összefüggésben. 

Kezelt adatok köre Az érintett egészségügyi ellátása során keletkező vagy ismertté 
vált személyazonosító és egészségügyi adatai. 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja Az Eüak. 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi-
szakember képzés céljából.  

Adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, 
azaz az Intézményre ruházott, alapító okiratában meghatározott 
közérdekű feladata végrehajtásához szükséges.  

A különleges személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá a 
GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, azaz az Intézmény által 
végzett adatkezelés megelőző egészségügyi célokból, orvosi 
diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy 



 

kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és 
szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy 
tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött 
szerződés értelmében.   

Az adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember 
felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, 
illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által 
megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási 
kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki 
szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel 
rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban 
meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll. 

Az egyes adatkezelésekre vonatkozó további részletszabályokat 
elsősorban az Eütv. és az Eüak., így különösen az Eüak. 17. §-a 
tartalmazza. 

Adatkezelés 
időtartama 

Az érintett ellátása során. 

 

2.6 A tudományos kutatás céljából végzett adatkezelés 

Az Intézmény az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az Eüak. 21. §-a 
szerint jogosult az érintett személyes adatainak kezelésére és továbbítására tudományos 
kutatás végzése érdekében. 

Kezelt adatok köre Az érintett Intézmény kezelésében lévő 
betegdokumentációjában rögzített személyes adatok. 

Adatok forrása Az Intézmény által kezelt betegdokumentáció. 

Adatkezelés célja Tudományos kutatás végzése, összhangban az Eüak. 21. §-ában 
foglaltakkal.  

Adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, 
azaz az Intézményre ruházott, alapító okiratában meghatározott 
közérdekű feladata végrehajtásához szükséges.  

A különleges személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá a 
GDPR 9. cikk (2) bekezdés j) pontja, azaz tudományos és 
történelmi kutatási célból szükséges olyan uniós vagy tagállami 
jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben 
tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, 
és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására 
megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő. 

Adatkezelés 
időtartama 

A tudományos kutatás időtartama alatt.  

A tudományos kutatás alapján készített tudományos 
közleményben nem szerepelhetnek egészségügyi és 
személyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett 
személyazonossága megállapítható legyen.  

Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető 
személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat. 



 

 

2.7 Adattovábbítás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére 

Az Intézmény az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az érintett 
számára nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozásának elszámolásához szükséges 
személyes adatokat továbbítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére, az 
Intézmény és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között fennálló finanszírozási 
szerződés és az irányadó jogszabályi előírások rendelkezéseinek megfelelően. 

Az adatkezelésre, adattovábbításra vonatkozó részletszabályokat az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet rendelkezései és az Intézmény és a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő között létrejött finanszírozási szerződés, továbbá a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő adatkezelési tájékoztatója4 tartalmazza. 

Továbbított adatok 
köre 

Az érintett számára nyújtott egészségügyi ellátás 
finanszírozásának elszámolásához szükséges, azzal szorosan 
összefüggő személyazonosító és egészségügyi személyes adatai. 

Adatok forrása Az érintett egészségügyi dokumentációja. 

 

2.8 Adattovábbítás az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) részére 

Az Intézmény az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az Eüak. III/A. 
fejezetében foglaltaknak megfelelően köteles az érintett személyazonosító és egészségügyi 
adatait az Országos Kórházi Főigazgatóság által működtetett EESZT részére továbbítani.  

Az adatkezelésre, adattovábbításra vonatkozó részletszabályokat az Eüak. III/A. fejezete, 
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet, valamint az EESZT-ről szóló adatkezelési tájékoztató5 
tartalmazza. 

Továbbított adatok 
köre 

Az érintett számára nyújtott egészségügyi ellátás során rögzített 
személyazonosító és egészségügyi személyes adatok. 

Adatok forrása Az érintett egészségügyi dokumentációja. 

 

2.9. Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének egyéb céljai 

Az Eüak. 4. § (2) bekezdésével összhangban az érintett egészségügyi és személyes adatainak 
kezelésére – törvényben meghatározott esetekben – az alábbi, a jelen tájékoztatóban 
részletesen nem ismertetett célokból is sor kerülhet:  

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, 
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oztato  
5 https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatvedelem 
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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, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti 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, politikai 
szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati, biztosi vagy közszolgálati jogviszony, 
hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében történik, *  

p) köznevelés, szakképzés, illetve felsőoktatás 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, 



 

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. 

Amennyiben az Intézmény ilyen, a jelen adatkezelési tájékoztatóban részletesen nem 
ismertetett adatkezelést végez, az érintett számára minden esetben megfelelő tájékoztatást 
nyújt.  

 

3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai 

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor: 

- tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan,  
- hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz, 
- pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti, 
- a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti, 
- adatai kezelése ellen tiltakozhat, 
- kérheti az adatkezelés korlátozását. 

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott 
érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az 
Intézménynél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon 
(arról, hogy)  

- az Intézmény azokat milyen célból kezeli, 
- mi jogosítja fel az Intézményt az adatok kezelésére (jogalapjáról),  
- mikortól és meddig kezeli az Intézmény az adatait (időtartamáról), 
- milyen adatokat kezel az Intézmény, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, 
- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 
- harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, 
- amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,  
- az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő, 
- az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, 
- jogorvoslati lehetőségeiről. 

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Intézmény legkésőbb egy hónapon 
belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további 
másolatokért az Intézmény az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel.  

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az 
érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri 



 

az adat módosítását. Az Intézmény csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha 
igen, akkor módosíthatja-e a régit. 

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Intézmény az 
adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, 
hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett 
adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Intézmény az érintettet értesíti.  

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, 
hogy az Intézmény köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem 
nélkül törölje, ha:  

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték, 
- ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap 

az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé, 
- az Intézmény számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít 

meg, és annak még nem tett eleget. 

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen; 

- az az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve 
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Intézmény az adatkezelés korlátozásának 
feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet. 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az 
esetben az Intézmény a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. 
rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Intézmény a személyes adatait 
kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Intézményt keresse meg panaszával. A panasza minden 
esetben kivizsgálásra kerül.  



 

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Intézmény kezeli az adatait, vagy 
közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 
Budapest, Pf.: 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).  

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül 
jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcíme) vagy a 
tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek ) 
nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 

Záró rendelkezések 

Jelen tájékoztató az aláírással lép hatályba és visszavonásig hatályos. 

Budapest, 2021. április 30.  

 

dr. Ralovich Zsolt 
intézményvezető főigazgató 
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