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A Dr. Képes Dániel egyéni vállalkozó 

Tevékenység végzésének helye:
- 1024 Budapest, Margit krt 5/A 4.emelet 2/A - Miskolczy Dental studio
- 1114 Budapest, Fadrusz utca 2. fsz.3./b - Pallós Dent 

-  a  továbbiakban  az  „Egészségügyi  Szolgáltató”  vagy  „Adatkezelő”  a  személyes  adatok
gyűjtésekor,  feldolgozásakor  és  bármilyen  formában  történő  kezelésekor  mindenben
megfelel  a  hatályos  jogszabályok  adatvédelmi  rendelkezéseinek,  különösen,  de  nem
kizárólagosan 

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 2016. április 27 -i (EU) 2016/679
Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), 

Az  egészségügyi  és  a  hozzájuk  kapcsolódó  személyes  adatok  kezeléséről  és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 

és  az  Egészségügyről  szóló 1997.  évi  XLIV.  törvény  személyes  adatok  kezelésére
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Jelen  tájékoztató  az  adatkezelések  során  követett  irányelveket,  valamint  az  adatkezelés
általános szabályait tartalmazza.

Az Adatkezelő

Dr. Képes Dániel egyéni vállalkozó 
Tevékenység végzésének helye:

- 1024 Budapest, Margit krt 5/A 4.emelet 2/A - Miskolczy Dentalstudio
- 1114 Budapest, Fadrusz utca 2. fsz.3./b - Pallós Dent 

Telefonszám: 0620 711-8001
Email cím: drkepesfogszab@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
E-mail cím: drkepesfogszab@gmail.com

Alapfogalmak:
a.) egészségügyi adat: az érintett testi, különösen fogászati állapotára, kezelésének módjára,
beavatkozásoknak a számára és milyenségére, valamint a megbetegedés, illetve az kezelés
körülményeire, a teljes fogászati és dentálhigéniás, valamint fogszabályzással összefüggő
kezelésére  vonatkozó,  általa  vagy róla más személy által  közölt,  illetve  az egészségügyi
ellátóhálózat  által  észlelt,  vizsgált,  mért,  leképzett  vagy  származtatott  adat;  továbbá  az
előzőekkel  kapcsolatba  hozható,  az  azokat  befolyásoló  mindennemű  adat  (pl.  orvosi
felvételek, környezet, foglalkozás, életmód);
b) személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és
idő,  az  anya  leánykori  családi  és  utóneve,  a  lakóhely,  a  tartózkodási  hely,  a
társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül
bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;
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c) gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a
megbetegedések  megelőzése,  korai  felismerése,  megállapítása,  gyógyítása,  a
megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából
az  érintett  közvetlen  vizsgálatára,  kezelésére,  ápolására,  orvosi  rehabilitációjára,  illetve
mindezek  érdekében  az  érintett  vizsgálati  anyagainak  feldolgozására  irányul,  ideértve  a
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és
betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is;
d) orvosi  titok:  a  gyógykezelés  során az  adatkezelő  tudomására jutott  egészségügyi  és
személyazonosító  adat,  továbbá  a  szükséges  vagy  folyamatban  lévő,  illetve  befejezett
gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;
e) egészségügyi  dokumentáció:  a  gyógykezelés  során  a  betegellátó  tudomására  jutott
egészségügyi  és  személyazonosító  adatokat  tartalmazó  feljegyzés,  nyilvántartás  vagy
bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;
f) kezelést végző  orvos: az egészségügyről  szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § b) pontja
szerinti kezelőorvos,
g) betegellátó:  a  kezelést  végző  orvos,  az  egészségügyi  szakdolgozó,  az  érintett
gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész;
h) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki
vagy amely az e törvény szerinti adatkezelési célból egészségügyi és a hozzá kapcsolódó
személyes, vagy személyazonosító adat kezelésére jogosult,

Részteles szabályok:

Az érintett első ízben történő orvosi ellátásakor, ha az érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett  és  a  sérülés  feltehetően  bűncselekmény  következménye,  a  kezelőorvos  a
rendőrségnek haladéktalanul bejelenti az érintett személyazonosító adatait.
A kiskorú érintett első ízben történő egészségügyi ellátásakor - a gyermekek védelméről és a
gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény 17.  §-ára is  tekintettel  -  az ellátást
végző egészségügyi szolgáltató ezzel megbízott orvosa köteles az egészségügyi szolgáltató
telephelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha
a) feltételezhető,  hogy  a  gyermek  sérülése  vagy  betegsége  bántalmazás,  illetve
elhanyagolás következménye,
b) a  gyermek  egészségügyi  ellátása  során  bántalmazására,  elhanyagolására  utaló
körülményekről szerez tudomást.
A fentiek szerinti adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként
rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
Az  érintettről  felvett,  a  gyógykezelés  érdekében  szükséges  egészségügyi  és
személyazonosító  adatot,  valamint  azok  továbbítását  nyilván  kell  tartani.  Az
adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját,
időpontját, valamint a továbbított adatok körét.
A  nyilvántartás  eszköze  lehet  minden  olyan  adattároló  eszköz  vagy  módszer,  amely
biztosítja az adatok 6. § szerinti védelmét.
 A  kezelést  végző  orvos  az  általa  vagy  az  egyéb  betegellátó  által  felvett  egészségügyi
adatokról, valamint az azzal összefüggő saját tevékenységéről és intézkedéseiről feljegyzést
készít. A feljegyzés a nyilvántartás részét képezi.
A  betegellátó  nyilvántartja  azokat,  akik  kábítószer-élvezők,  gyógyszert  kóros  mértékben
fogyasztók,  illetve  egyéb,  hasonló  jellegű  függőséget  okozó  anyagot  használnak.  Ezen
személyekre  vonatkozó  egészségügyi  és  személyazonosító  adatokat  egymástól
elkülönítetten kell tárolni.
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Az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az
arról  készített  leletek,  valamint  a  (7)  bekezdés  kivételével  -  az  adatfelvételtől  számított
legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. 
Amennyiben az egészségügyi  dokumentációnak tudományos jelentősége van,  a kötelező
nyilvántartási időt követően át kell adni az illetékes levéltár részére.
A dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén – kivéve, ha az általa korábban
ellátott  feladatokat  más  szerv  látja  el  -  a  tudományos  jelentőségű  egészségügyi
dokumentációt a levéltárnak, az egyéb egészségügyi dokumentációt a Kormány által kijelölt
szervnek kell átadni.
Amennyiben  a  dokumentációt  kezelő  jogutód  nélkül  szűnik  meg,  de  az  általa  korábban
ellátott feladatokat más szerv látja el,
a) a  dokumentációt  kezelő  megszűnésének  időpontját  megelőző  tíz  évben  keletkezett
egészségügyi dokumentációt a feladatot ellátó szerv,
b) az a) pont alapján átadásra nem kerülő  egészségügyi dokumentációt a Kormány által
kijelölt szervnek kell átadni.
A betegjogi, ellátott-jogi és gyermekjogi képviselő eljárása során keletkezett - egészségügyi
és személyazonosító adatot is tartalmazó - dokumentációt az eljárás befejezését követően át
kell adni a Kormány által kijelölt szervnek.
 Az  egészségügyi  intézményen  belül  az  egészségügyi  és  személyazonosító  adatok
védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért az adatot kezelő intézmény vezetője felelős.
Az intézményvezető tevékenysége során
a) gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról,
b) ellenőrzi  az  adatkezelők  és  adatfeldolgozók  adatkezeléssel,  illetve  adatfeldolgozással
összefüggő tevékenységét,
c) kezdeményezi  az  adatvédelem,  illetve  az  adatbiztonság  területén  kifejlesztett  új
technológiák és eszközök alkalmazását,
d) biztosítja  az  adatkezeléssel  és  adatfeldolgozással  foglalkozó  személyek  adatkezelési
oktatását,
e) tudományos  kutatás  esetén  engedélyezi  az  egészségügyi  dokumentációba  való
betekintést,
f) kijelöli az adatvédelmi felelőst,
g) ellenőrzi az adatvédelmi felelős tevékenységét,
h) gondoskodik az intézmény adatvédelmi szabályzatának elkészítéséről,
i) dönt a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további tárolásáról vagy
megsemmisítéséről.

Adatvédelmi felelősnek:

a) szakorvos szakképesítéssel rendelkező orvos, vagy
b) legalább 2 év joggyakorlattal rendelkező jogi egyetemi végzettségű személy, vagy
c) felsőfokú  végzettségű,  az  egészségügyi  adatkezelésben  legalább  2  év  gyakorlatot
szerzett személy
jelölhető ki.
A gyógykezelés érdekében felvett egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó,
közfinanszírozott  egészségügyi  szolgáltató  által  vezetett  elektronikus  nyilvántartással
kapcsolatban  szerződés  alapján  adatfeldolgozást  végző  adatfeldolgozó  szervezet  az
adatfeldolgozási szerződés megszűnésekor az adatkezelő egészségügyi szolgáltatótól átvett
adatállományt  köteles  díjmentesen,  elektronikusan  visszaszolgáltatni  az  adatkezelő
rendelkezései szerint.
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A kezelőorvos - az egészségügyi törvényekben foglalt esetek kivételével - a beteg állapota
által indokolt rendszerességgel, a tőle elvárható ismereteknek megfelelően és legjobb tudása
szerint, tájékoztatja a beteget annak egészségi állapotáról.
Ha  a  beteg  cselekvőképtelen,  korlátozottan  cselekvőképes  kiskorú  vagy  a
cselekvőképességében  az  egészségügyi  ellátással  összefüggő  jogok  gyakorlása
tekintetében részlegesen korlátozott, a kezelőorvos a közeli hozzátartozókat is tájékoztatja.
A  szóbeli  tájékoztatás  nem  helyettesíthető  az  előre  elkészített  általános  ismertető
segédanyagok átadásával.
A  beteg  vizsgálatával  és  gyógykezelésével  kapcsolatos  adatokat  az  egészségügyi
dokumentáció  tartalmazza.  Az  egészségügyi  dokumentációt  úgy  kell  vezetni,  hogy  az  a
valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni
a) a betegnek az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló törvényben meghatározott személyazonosító adatait,
b) cselekvőképes  beteg esetén az  értesítendő  személy,  valamint  -  ha  a  beteg kéri  -  a
támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogató nevét, lakcímét, elérhetőségét,
továbbá  kiskorú,  illetve  a  cselekvőképességet  részlegesen  vagy  teljesen  korlátozó
gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét,
c) a kórelőzményt, a kórtörténetet,
d) az első vizsgálat eredményét,
e) a  diagnózist  és  a  gyógykezelési  tervet  megalapozó  vizsgálati  eredményeket,  a
vizsgálatok elvégzésének időpontját,
f) az  ellátást  indokoló  betegség  megnevezését,  a  kialakulásának  alapjául  szolgáló
betegséget, a kísérőbetegségeket és szövődményeket,
g) egyéb,  az  ellátást  közvetlenül  nem  indokoló  betegség,  illetve  a  kockázati  tényezők
megnevezését,
h) az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét,
i) a gyógyszeres és egyéb terápiát, annak eredményét,
j) a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat,
k) a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját,
l) a  betegnek,  illetőleg  tájékoztatásra  jogosult  más  személynek  nyújtott  tájékoztatás
tartalmának rögzítését,
m) a beleegyezés [15. § (3) bekezdés],  illetve visszautasítás (20-23. §) tényét,  valamint
ezek időpontját,
n) minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.
(3) Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:
a) az egyes vizsgálatokról készült leleteket,
b) a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat,
c) az ápolási dokumentációt,
d) a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit, valamint
e) a beteg testéből kivett szövetmintákat.
Az egészségügyi szolgáltató
a) több  résztevékenységből  álló,  összefüggő  ellátási  folyamat  végén  vagy  fekvőbeteg-
gyógyintézeti ellátást követően az ellátás adatait összefoglaló zárójelentést,
b) miniszteri rendeletben meghatározott járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor,
a  beteg  ellátásával  és  gyógykezelésével  kapcsolatos  összefoglaló  adatokat  tartalmazó
ambuláns ellátási lapot készít és –a Tv 14. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével - azt a
betegnek átadja.

4



Titoktartási kötelezettség
Az  egészségügyi  dolgozót,  valamint  az  egészségügyi  szolgáltatóval  munkavégzésre

irányuló jogviszonyban álló más személyt 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.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott
vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő.

Statisztikai célú adatkezelés

Az érintett  egészségügyi  adatai  statisztikai  célra személyazonosításra alkalmatlan módon
kezelhetők.
Az  érintett  egészségügyi  és  személyazonosító  adata  statisztikai  célú  felhasználásra
személyazonosításra alkalmas módon az érintett írásbeli hozzájárulásával adható át.
A nemzetközi célú döntésekhez, az egészségügyi ellátás tervezéséhez, szervezéséhez, a
népegészségügyi mutatók monitorozásához, illetve a minőségi és biztonsági követelmények
érvényesülésének ellenőrzéséhez szükséges, az egészségügyi ellátó hálózat által, továbbá
az  egészségbiztosítási  szerv  által  finanszírozási  célból  gyűjtött  és  kezelt,
személyazonosításra  alkalmatlan  ágazati,  szakmai  adatok  körét,  az  adatkezelés  és  az
adattovábbítás rendjét a miniszter határozza meg.
Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozási célból gyűjtött adatokat egyedi azonosításra
alkalmas módon a Központi Statisztikai Hivatal részére - a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes
igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - statisztikai célra térítésmentesen át kell
adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett
adatok  körét  és  az  adatátvétel  részletszabályait  a  Stt.  28.  §-ában  meghatározott
együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
Az  egészségügyi  ellátó  hálózat  a  statisztikáról  szóló  törvényben  meghatározott
adatgyűjtéssel  kapcsolatos  feladatai  teljesítése  céljából  kezeli  a  népmozgalmi
adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat.

Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés

Tudományos kutatás céljából az intézményvezető vagy az adatvédelmi felelős engedélyével
a  tárolt  adatokba  be  lehet  tekinteni,  azonban  tudományos  közleményben  nem
szerepelhetnek  egészségügyi  és  személyazonosító  adatok  oly  módon,  hogy  az  érintett
személyazonossága  megállapítható  legyen.  Tudományos kutatás során a tárolt  adatokról
nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat.
A  fentiek alapján  a  tárolt  adatokba  betekintett  személyekről,  a  betekintés  céljáról  és
időpontjáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás kötelező megőrzési ideje 10 év.
A kutatási kérelem megtagadását az intézményvezető vagy az adatvédelmi felelős köteles
írásban megindokolni. A kérelem megtagadása esetén a kérelmező bírósághoz fordulhat. A
per megindítására és az eljárás lefolytatására az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról  szóló  törvénynek  a  közérdekű  adat  megismerése  iránti  igény
elutasítása esetén megindítható perre vonatkozó szabályai az irányadóak.
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Adattovábbítás az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv megkeresésére

A  következő  szervek  írásbeli  megkeresésére  a  kezelést  végző  orvos,  valamint  az
egészségbiztosítási  szerv  az  érintett  egészségügyi  és  a  megkereső  szerv  által  törvény
alapján  kezelhető,  az  azonosításhoz  szükséges  személyazonosító  adatait  átadja  a
megkereső szervnek. A megkeresésben fel kell tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi
és  személyazonosító  adatokat,  ideértve  azon  adatokat  is,  amelyek  az  egészségügyi
szolgáltató  által  felvett  látlelet  alapján  állnak  rendelkezésre.  A  megkereső  szervek  a
következők lehetnek:

a) büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő,
polgári  peres  és  nemperes,  valamint  közigazgatási  hatósági  ügyben  a  közigazgatási
hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő,
b) szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek,
c) potenciális  hadköteles  és  hadköteles  személy  esetén  a  fővárosi  és  megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és
központi adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai egészségügyi alkalmasságot megállapító
bizottság,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvényben  meghatározott  feladatok  ellátása  érdekében,  az  abban  kapott  felhatalmazás
körében.
e) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a kiképzett
tartalékosok  békeidőszakban  történő  hadi  beosztásra  történő  kiírása  és  a  kiképzett
tartalékosok  gyors  és  differenciált  behívása  érdekében,  a  honvédelemről  és  a  Magyar
Honvédségről szóló törvényben meghatározott körben.
f) az egészségügyi  dolgozóval  szemben folyamatban lévő  etikai  eljárás során az eljárás
lefolytatása hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai szerv.
g) a rendőrségről  szóló törvényben meghatározott belső  bűnmegelőzési és bűnfelderítési
feladatokat  ellátó,  valamint  a  terrorizmust  elhárító  szervek  a  törvényben  meghatározott
feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében.
h) halottvizsgálat során a halottvizsgálatot végző orvos.
i) a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai
vizsgálatáról  szóló  törvényben,  valamint  a  polgári  légiközlekedési  balesetek  és
repülőesemények  vizsgálatáról  és  megelőzéséről  és  a  94/56/EK  irányelv  hatályon  kívül
helyezéséről  szóló,  2010.  október  20-i  996/2010/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi
rendeletben meghatározott szakmai vizsgálat során a közlekedésbiztonsági szerv.
A megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni.
A  kezelést  végző  orvos  a  nyomozó  hatóságot  a  "halaszthatatlan  intézkedés"  jelzéssel
ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles
tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő egészségügyi és személyazonosító
adatokról.
Ha az egészségügyi adatokra a halottvizsgálat során soron kívül van szükség,
a) büntetőügyben a nyomozó hatóság, valamint az ügyészség halaszthatatlan nyomozási
cselekmény keretében,
b) a rendkívüli  halállal  kapcsolatos hatósági eljárás során a bűncselekményre utaló adat
kizárása  érdekében  az  eljáró  hatóság  a  megkeresést  rövid  úton  is  előterjesztheti,  a
kezelőorvos a megkeresést soron kívül teljesíti.
Egészségügyi  és  személyazonosító  adatot  közigazgatási  hatósági  eljárás,  illetve  az
érintettnek intézményi elhelyezése, gondozása céljából akkor lehet továbbítani, ha arra az
érintett jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez van szükség.
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A  személyazonosításra  alkalmatlan  egészségügyi  adat  időbeli  és  területi  korlát  nélkül
továbbítható.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait,
illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen.
Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a
beteg rendelkezik.

A beteg jogosult

a) a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni,
b) a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni,
c) az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot
készíteni vagy saját költségére másolatot kapni,
d) a fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátásakor zárójelentést kapni,
e) a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni,
f) egészségügyi adatairól - saját költségére - összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt
kapni.
A beteg jogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt - rá vonatkozó - egészségügyi
dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve más
adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá. A hibás
egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy
az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
Amennyiben  a betegről  készült  egészségügyi  dokumentáció  más személy magántitokhoz
való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre vonatkozó része tekintetében
gyakorolható a betekintési jogosultság.
Cselekvőképtelen  beteg  dokumentációjába  való  betekintési  jog  az  általa  megjelölt
cselekvőképes személyt, vagy 16. § (1) és (2) bekezdése szerinti  személyt, korlátozottan
cselekvőképes  kiskorú  és  cselekvőképességében  az  egészségügyi  ellátással  összefüggő
jogok  gyakorlása  tekintetében  részlegesen  korlátozott  személy  dokumentációjába  való
betekintési jog a beteget, a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint megnevezett személyt, ilyen
személy hiányában a törvényes képviselőt illeti meg.
Az egészségügyi szolgáltató
a) több  résztevékenységből  álló,  összefüggő  ellátási  folyamat  végén  vagy  fekvőbeteg-
gyógyintézeti ellátást követően az ellátás adatait összefoglaló zárójelentést,
b) miniszteri rendeletben meghatározott járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor,
a  beteg  ellátásával  és  gyógykezelésével  kapcsolatos  összefoglaló  adatokat  tartalmazó
ambuláns ellátási lapot készít és – az Egészségügyi tv. 14. § (1) bekezdésében foglalt eset
kivételével - azt a betegnek átadja.

Fogászati ellátásban részesülő betegek jogaira vonatkozó különös szabályok
A  fogászati,  illetve  fogszabályzási  ellátásban  részesülő  beteg  személyiségi  jogait
egészségügyi  ellátása  során  -  helyzetére  való  tekintettel  -  fokozott  védelemben  kell
részesíteni.
A fogászati ellátásban részesülő beteg gyógykezeléshez való beleegyezésére az általános
szabályok az irányadók [15-19. §]. A fogászati ellátásban részesülő beteget az általánosan
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előírt  tájékoztatáson  túlmenően  szóban  és  írásban  tájékoztatni  kell  jogairól,  különös
tekintettel a bírósági eljárás lényegére, a betegnek azzal kapcsolatos jogaira.

Jogorvoslati lehetőségek (hatósághoz, bírósághoz fordulás joga)

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés megsérti az Általános adatvédelmi
rendeletet a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasszal fordulhat. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.
honlap: www.naih.hu

Az érintett jogosult az Adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval szemben bírósági eljárást
indítani, ha 
megítélése szerint az adatkezelés megsérti az Általános adatvédelmi rendeletet

Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság:
név: Budai Központi Kerületi Bíróság

Az  Adatkezeléssel  kapcsolatos  kérdéseivel,  panaszával  közvetlenül  az  adatvédelmi
felelőshöz fordulhat.

Budapest, 2018. május 25.
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