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1. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatás Tér 

 

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatás Tér (a továbbiakban: EESZT) egy európai uniós for-

rásból létrehozott egységes informatikai környezet, ami az egészségügyi ágazat hatékony és biz-

tonságos információáramlását valósítja meg. Az EESZT önállóan és az egészségügyi ellátó háló-

zat informatikai rendszereihez csatlakozva tölti be központi szerepét. 

Az EESZT emellett lehetővé teszi, hogy az Érintettek átláthassák és felügyeljék az egészségügyi 

adataik EESZT rendszeren belüli kezelését. Az EESZT szolgáltatásainak működésére vonatkozó 

részletes leírás a http://www.e-egeszsegugy.gov.hu weboldalon található. 

Az adatok kezelője (a továbbiakban: EESZT Adatkezelő vagy Működtető) azaz Országos Kórhá-

zi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ), ide nem értve azokat a szolgáltatásokat, melyek ese-

tében kifejezetten adatfeldolgozónak minősül. 

Az OKFŐ adatkezelőként való megjelölése az az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól 

szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)7. § (4)-(6) bekez-

désein alapul, mely ugyanazt a szervet az EESZT működtetőjének, az EESZT-hez kapcsolódó 

önrendelkezési nyilvántartás vezetőjének és az EESZT-ben használt kapcsolati kódot kezelő 

szervnek is kijelölte. A Kormányrendelet az intézmény e feladatokra történő kijelölését az Eüak. 

38. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján végezte. 
 

Az adatfeldolgozó feladatait a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatá-

sokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi 

szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) 

NFM rendelet – mely 1. számú melléklete 1.23. és 1.24. pontja szerint kizárólagos joggal rendel-

kezik az EESZT rendszer üzemeltetésében - valamint a Működtetővel kötött szerződés alapján 

végzi. Az adatfeldolgozó elsődleges feladata információtechnológiai infrastruktúra biztosítása. 

Az adatfeldolgozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szerve-

zetnek minősül. 

1.1. Az EESZT adatkezelésének körülményei 

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér több, önállónak tekinthető adatkezelést valósít 

meg. Az adatkezelések az EESZT egyes, az Eüak. által létrehozott nyilvántartásaiban valósul 

meg. A nyilvántartások közös célja, hogy az egészségügyben fellelhető, egy adott személyre vo-

natkozó információkat összegyűjtse, és ezeket biztonságos elektronikus csatornán keresztül az 

adatok megismerésére jogosult felhasználók számára hozzáférhetővé tegye. Az EESZT Adatke-

zelő adatkezelése részben törvény felhatalmazása alapján, a létrehozott nyilvántartásokban törté-

nik, részben pedig az Érintett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés kevés kivételtől eltekintve 

kötelező, azaz ahhoz az Érintett kifejezett hozzájárulása nem szükséges. A kötelező adatkezelést 

az Infotv.  az adatkezelési jogalapjait taglaló, az adatkezelő törvényben meghatározott feladatai-

nak ellátásához feltétlenül szükséges adatkezelésre vonatkozó rendelkezése írja elő. A kötelező 

adatkezelésen alapuló nyilvántartások vezetését az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

a. az Eüak. EESZT-felhasználó azonosítására vonatkozó rendelkezései 

b. az Eüak. személyes adatok EESZT útján történő kezelése tekintetében vezetett nyilvántar-

tásra vonatkozó rendelkezései 

c. az Eüak. központi eseménykatalógusra vonatkozó rendelkezései  

d. az Eüak. önrendelkezési nyilvántartásra vonatkozórendelkezései 

e.  az Eüak. egészségügyi profilra vonatkozó rendelkezései 

f.  az Eüak. egészségügyi dokumentáció nyilvántartására vonatkozó rendelkezései 

g. az az Eüak.elektronikus vénnyilvántartásra vonatkozó rendelkezései    

http://www.e-egeszsegugy.gov.hu/


h. az Eüak. digitális képtovábbítás és távkonzílium nyilvántartására vonatkozó rendelkezései  

i. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) az elekt-

ronikus beutalók és időpontfoglalások nyilvántartására  vonatkozó rendelkezései 

A jogszabályok egyben meghatározzák a nyilvántartásokban megvalósuló kötelező adatkezelés 

körülményeit is. A fentiektől eltérően, az Érintett hozzájárulása szükséges a digitális önrendelke-

zés szolgáltatás használata során, az értesítésére használt személyes adatok (pl.: e-mail cím) keze-

léséhez. Ez az adatkezelés így az Infotv. törvény vagy felhatalmazása alapján, közérdeken alapu-

ló célból történő adatkezelésre vonatkozó rendelkezése szerinti, az Érintett jelen tájékoztatás is-

meretében adott hozzájárulásán alapul. 

1.2. Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartásban megvalósuló adatkezelés 

Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás az EESZT útján történő adatkezelés jogszerű-

ségének ellenőrzése és biztosítása érdekében vezetett nyilvántartás. A nyilvántartás tehát azt biz-

tosítja, hogy csak azok a kezelőorvosok, egészségügyi dolgozók és háziorvosok férhessenek hoz-

zá az adatokhoz, akik erre jogosultsággal rendelkeznek, például azért, mert kezelik az adott Érin-

tettet. Az EESZT egyes (ágazati) felhasználóinak azonosítására és jogosultságaiknak jelölésére 

szolgáló nyilvántartás az EESZT működésének alapja. 

Az EESZT-t igénybe vevő egészségügyi szakember természetes személyek (orvosok, egészség-

ügyi dolgozók) az EESZT felhasználói. Az EESZT felhasználóinak azonosítását a nyilvántartás 

alapján a Működtető végzi el. Az EESZT-t használó, az állampolgári portálon belépő felhaszná-

lók adatait a nyilvántartás nem tartalmazza és azonosításukat sem a Működtető végzi el1.* 

A nyilvántartás első sorban az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyeket tartalmaz-

za, akiknek adatai az úgynevezett alap- és működési nyilvántartásából (ez a nyilvántartás tartal-

mazza az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek adatait) az Eüak. felhatalmazása 

alapján automatikusan kerülnek be. A nyilvántartásba az EESZT Adatkezelő személyes adatot 

ezen kívül kizárólag annak Érintettjének felhatalmazásával, egyedileg rögzít. 

Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás természetes személy azonosítása érdekében 

tartalmazza annak személyazonosító adatait, lakcímét, alapnyilvántartási számát, e-mail címét és 

telefonszámát. 

Az alapnyilvántartási számot a nyilvántartás egy-egy felhasználó vonatkozásában csak akkor 

tartalmazza, ha a felhasználó adatait (annak személyazonosító adataival és lakcímével együtt) az 

egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartása tartalmaz-

za. Ebben az esetben az adatokat az EESZT nyilvántartása ebből átveszi. 

Az elektronikus levélcím és a telefonszám megadása nem kötelező. Az azonosítási és jogosult-

ságkezelési nyilvántartás természetes személy jogosultságait is tartalmazza annak érdekében, 

hogy meghatározható legyen, mely felhasználó milyen adathoz férhet hozzá. Az azonosítási és 

jogosultságkezelési nyilvántartás adatai a nyilvántartás alapjául szolgáló adat törléséig kezelhe-

tők. 

1.3. Az adatkezelési naplóban megvalósuló adatkezelés 

Az adatkezelési napló célja az EESZT útján történő adatkezelések jogszerűségének ellenőrzése, 

valamint az Érintett tájékoztatása arról, hogy adatait ki, mikor, milyen célból érte el. 

Az adatkezelés céljának elérése érdekében a napló az Érintett azonosítása érdekében tartalmazza 

az Érintett családi és utónevét, TAJ számát; az adatkezelési műveletre vonatkozóan az adatkeze-

 
1 A nyilvántartás nem csak a természetes személy felhasználók, hanem az egészségügyi intézmények (úgynevezett szervezeti 

felhasználók) adatait is tartalmazza. A nyilvántartásban szereplő minden felhasználó közös elnevezése az ágazati felhasználó. 

 



lési műveletet végző EESZT felhasználó megnevezését, az adatkezelési művelet időpontját, az 

adatkezelési művelet jogalapját, valamint az adatkezeléssel Érintett személyes adatok körének 

meghatározását.  

A napló adatainak nyilvántartásban való megőrzésének ideje 25 év.  

A napló rá vonatkozó adataihoz az Érintett az EESZT állampolgári portálján, ügyfélkapus azono-

sítást követően férhet hozzá. 

1.4. A központi eseménykatalógusban megvalósuló adatkezelés 

A központi eseménykatalógus az Érintett egészségügyi ellátására vonatkozó, naprakész adato-

kat tartalmaz. Az adatok kezelésének célja a kezelőorvosok, háziorvosok tájékoztatása az Érintett 

aktuális állapotáról, valamint a legfontosabb ellátási eseményeken idősoros bemutatásával az 

ellátás javítása, tehát az Eüak. az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdí-

tása vagy; a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szak-

felügyeleti tevékenységet is ; az érintett egészségi állapotának nyomon követése szerinti  cél. Az 

eseménykatalógus tehát helyettesíti a papír alapú jelentéseket és iratokat, mivel az orvosok az 

eseménykatalóguson keresztül meg tudják nézni például azt, hogy a szakrendelésre beutalt bete-

gükön milyen vizsgálatokat végeztek el és azoknak mi lett az eredménye. A központi eseményka-

talógus adattartalma egy-egy meghatározott személy ellátási eseményeiből és azok adataiból áll. 

Az Érintett egyértelmű azonosítására szolgál az Érintett TAJ száma, családi és utóneve, születési 

ideje, neme, valamint az EESZT útján továbbított vény és beutaló esetében a vényben és beutaló-

ban foglalt egyéb személyazonosító adatok, valamint az Érintett EESZT-ben képzett azonosítója. 

Ez biztosítja, hogy az ellátási eseményt a megfelelő személynél tartsa nyilván a rendszer és ne 

keveredjenek össze az adatok. 

Az ellátási eseményekre vonatkozóan minden ellátási esemény esetében tartalmazza a nyilvántar-

tás az ellátási esemény megjelölését, típusát, időpontját és időtartamát; az ellátási eseményt nyúj-

tó egészségügyi szolgáltató megjelölését, EESZT azonosítóját, valamint az ellátást végző vagy 

abban közreműködő személy EESZT azonosítóját. 

A nyilvántartás továbbá ellátási eseményenként eltérő, az ellátási esemény jellegéből fakadó to-

vábbi adatokat tartalmaz. Ezen adatokat részleteiben az EESZT rendelet 1. melléklete határozza 

meg. 

Nem minden ellátási esemény kerül be a nyilvántartásba. Az Eüak. felhatalmazás alapján a köz-

ponti eseménykatalógus körébe vont legfontosabb ellátási események kimerítő felsorolását az 

EESZT rendelet tartalmazza. 

Az előírt adatokat az egészségügyi szolgáltatók informatikai rendszerei az Eüak. felhatalmazása 

alapján automatikusan továbbítják az EESZT nyilvántartásába. 

Az Érintett adatai az eseménykatalógus nyilvántartásában az Érintett halálát követő 5 évig érhe-

tőek el. 

1.5. Az önrendelkezési nyilvántartásban megvalósuló adatkezelés 

Az önrendelkezési nyilvántartás tartalmazza az Érintettnek az EESZT digitális önrendelkezés 

szolgáltatásán keresztül megtett, az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatait. Az adatkezelési 

nyilatkozatokban korlátozni lehet egyes adatkezeléseket, szűkíteni lehet az adatokhoz hozzáférő 

személyek körét, vagy külön engedélyt lehet adni ezek megismeréséhez. Mielőtt a Működtető 

engedélyezi a személyes adatokhoz történő hozzáférést egy EESZT felhasználó számára, minden 

esetben figyelembe veszi az önrendelkezési nyilvántartásba tett nyilatkozatok tartalmát is. 

Az önrendelkezési nyilvántartás a cél elérése érdekében, a nyilatkozatot tevő személyének azono-

sítása érdekében tartalmazza annak családi és utónevét, TAJ számát; a nyilatkozattal kapcsolat-



ban pedig az rendelkezéssel Érintett adatkörök megjelölését, és a konkrét nyilatkozatot (hozzáfé-

rést korlátozó vagy engedélyező) tartalmazza. Ha az Érintett a nyilatkozatot nem elektronikusan 

(hanem kormányablaknál) teszi meg, akkor a nyilvántartás a nyilatkozat megtételének helyét is 

tartalmazza. 

A nyilatkozat tartalmának megismerésére az nyilatkozattal Érintett adatok kezelője akkor jogo-

sult, ha ezt az Érintett a nyilatkozattételkor engedélyezi.  

Az önrendelkezési nyilvántartás Érintettre vonatkozó bejegyzései az Érintett halála után 5 évvel 

kerülnek törlésre. 

Az Érintett a rá vonatkozó adatkezelési műveletekről azonnali értesítést is kérhet. A szolgáltatás 

használata nem kötelező. Ebben az esetben az megadott személyes adat kezelésének célja az 

EESZT segítségével megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatos informáltság elősegítése, az adatke-

zelés jogszerűségének személyes ellenőrzése. 

Az önrendelkezési nyilvántartás a kapcsolattartáshoz önként megadott elektronikus levélcímet is 

tartalmazza. Az Érintett nyilatkozatai az önrendelkezési nyilvántartásban az Érintett halálát köve-

tő 5 évig kezelhetők. Az Érintett által önként megadott adatokat az EESZT adatkezelő az értesíté-

si szolgáltatás nyújtása érdekében, a szolgáltatás nyújtásának ideje alatt kezeli. 

Az önrendelkezési nyilvántartás működéséről, a digitális önrendelkezés lehetőségéről és szabá-

lyairól további információ a http://www.e-egeszsegugy.gov.hu weboldalon olvasható. 

1.6. Az egészségügyi profilban megvalósuló adatkezelés 

Az egészségügyi profilhoz kapcsolódó nyilvántartás tartalmazza az Érintett általános egészség-

ügyi állapotát (aktuális betegségeit, általános egészségügyi adatait) leíró adatokat. A nyilvántartás 

célja az Érintett ellátása érdekében a kezelőorvos számára naprakész és áttekintő jellegű egész-

ségügyi információk szolgáltatása, tehát az Eüak. az egészség megőrzésének, javításának, fenn-

tartásának előmozdítása vagy; a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegí-

tése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is ; az érintett egészségi állapotának nyomon köve-

tése szerinti  cél. Az egészségügyi profil adatai nem egyenlőek az eseménykatalógusban található 

adatokkal. Az egészségügyi profil általános adatokat (pl.: vércsoport, betegségek felsorolása), az 

eseménykatalógus pedig a konkrét ellátással (pl.: műtét, vizsgálat) kapcsolatos adatokat tartal-

maz. 

A cél elérése érdekében a nyilvántartás az Érintett egyértelmű azonosítására annak TAJ számát, 

születési idejét és nemét tartalmazza. Minden egyes, az Érintett egészségügyi állapotát leíró jel-

lemző esetében tartalmazza a bejegyzést rögzítő személy (Kezelőorvos, vagy háziorvos) azonosí-

tóját és a bejegyzés időpontját. A nyilvántartás az egyes jellemzők esetében az EESZT rendelet 3. 

mellékletében meghatározott, az Érintett egészségi állapotával, kórelőzményével, egyes beavat-

kozásaival kapcsolatos egészségügyi adatokat tartalmazza. 

Az adatokat az Érintett kezelőorvosa vagy háziorvosa rögzíti az EESZT nyilvántartásában. Az 

Érintett jogosult megtiltani, hogy adatait kezelőorvosa vagy háziorvosa rögzítse. A nyilvántartás 

adatait a kezelőorvos vagy háziorvos ismerheti meg.  

Az Érintett adatai az egészségügyi profil nyilvántartásában az Érintett halálát követő 5 évig érhe-

tőek el. 

1.7. Az egészségügyi dokumentáció nyilvántartása során megvalósuló adatkezelés 

Az egészségügyi dokumentáció központi nyilvántartásának célja, hogy a kezelőorvosok hozzá-

férhessenek betegeik egészségügyi dokumentumaihoz. Az adatkezelés az Eüak. az egészség 

megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása vagy; a betegellátó eredményes gyógy-

kezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is ; az érintett 



egészségi állapotának nyomon követése; vagy a népegészségügyi [16. §], közegészségügyi és 

járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele szerinti célokhoz kapcsolódik. 

Ennek érdekében az ezt megvalósító nyilvántartás a TAJ számmal azonosított Érintetthez kap-

csoltan tartalmazza a dokumentumokat, és azokhoz tartozó, az egészségügyi dokumentum előállí-

tójának azonosításához szükséges adatokat, az egészségügyi dokumentumnak az Érintett 

egészségi állapotára vonatkozó adatot nem tartalmazó leírását és az egészségügyi dokumentum-

hoz való hozzáféréshez szükséges információkat. 

A nyilvántartás az EESZT rendelet 4. mellékletében meghatározott egészségügyi dokumentumo-

kat tartalmazza. Ezek jelenleg a fekvőbeteg-szakellátásban kiállított zárójelentés, a járóbeteg-

szakellátásban kiállított ambuláns lapot, általános laboratóriumi ellátás lelete, mikrobiológiai la-

boratóriumi ellátás lelete, szövettani és patológiai lelet, egyéb laboratóriumi ellátás lelete, CT és 

MR vizsgálatokról készült lelet, egyéb képalkotó diagnosztikai ellátások lelete és a műtéti leírás. 

Az előírt dokumentumokat az egészségügyi szolgáltatók informatikai rendszerei az Eüak. felha-

talmazása alapján automatikusan továbbítják az EESZT nyilvántartásába. 

Egészségügyi dokumentáció nyilvántartásába kerülő dokumentációra és a hozzá kapcsolódó más 

nyilvántartási adatokra az egészségügyi dokumentáció megőrzésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

1.8. Elektronikus vénynyilvántartás 

Az elektronikus vények központi nyilvántartásának célja a gyógykezelés, az, hogy a gyógyszer 

vagy gyógyászati segédeszköz kiszolgálója hozzáférjen az elektronikus úton kiállított vények 

adataihoz és ezek alapján el tudja végezni a termék kiszolgálását. 

Ez a központi nyilvántartás a vényírásra jogosultak által kiállított vények adatait és a vény fel-

használhatóságára vonatkozó információk mellett, a vény továbbítására, módosítására és vissza-

vonására vonatkozó adatokat, valamint a vény felhasználására vonatkozó adatokat tartalmazza. 

A nyilvántartásba adatot a kapcsolódó orvosi és patikai információs rendszerek segítségével, a 

vényírási joggal rendelkező felhasználók szolgáltatnak. A nyilvántartás adatait az Érintetten kívül 

az Érintett kezelőorvosa, valamint a gyógyszer, a gyógyszertárban forgalmazható gyógyászati 

segédeszköz kiszolgálója ismerheti meg. 

A nyilvántartásban található, személyhez kötött vényadatok a vény visszavonásától, felhasználá-

sától vagy felhasználási idejének lejártától számított 5 évig kezelhetők. 

1.9. Digitális képtovábbítás és távkonzílium nyilvántartása 

Az EESZT e szolgáltatásai biztosítják az Érintettről képalkotó diagnosztikai eljárással készített 

felvétel vagy más digitális képi információhoz való hozzáférést és ezek EESZT felhasználók 

egymás közötti továbbítását, így a szolgáltatás célja az Eüak. az egészség megőrzésének, javítá-

sának, fenntartásának előmozdítása vagy; a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységé-

nek elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is ; az érintett egészségi állapotának 

nyomon követése; vagy a népegészségügyi [16. §], közegészségügyi és járványügyi érdekből 

szükségessé váló intézkedések megtétele szerinti cél. Ez a szolgáltatás tehát azt biztosítja, hogy 

például az egyik kórházban készített CT felvételt a másik kórházban is meg tudják nézni az orvo-

sok anélkül, hogy ehhez az Érintettnek azt személyesen be kelljen vinni. 

Az adatfeldolgozási tevékenysége részeként az OKFŐ az adatkezelők (egészségügyi szolgálta-

tók) számára biztonságos informatikai hátteret nyújt a csatlakozott adatkezelő feladatainak ellátá-

sához, a képek egymás közötti megosztásához. 



A cél elérése érdekében létrehozott nyilvántartás az Érintett TAJ számához kapcsoltan tartalmaz-

za annak tényét, hogy ilyen felvétel készült, illetve tartalmazza a felvétel fellelhetőségével kap-

csolatos információt. 

A nyilvántartás adatai az Érintett halálát követő 5 évig kezelhetők. 

A képtovábbítás során továbbított képi információt és leleteket a Működtető konzultáció lefolyta-

tása érdekében 30 napig tárolja, majd ezt követően törli. 

Távkonzílium esetén (amely csak abban különbözik a hagyományos konzíliumtól, hogy itt az 

orvosok elektronikus kapcsolaton keresztül egyeztetnek egymással) a konzíliumra felkért orvos – 

amennyiben a felkérést elfogadja – a nyilvántartás adott Érintettre vonatkozó adatait jogosult 

megismerni. 

1.10. Elektronikus beutalók és időpontfoglalások nyilvántartása 

Az elektronikus beutalók központi nyilvántartásának célja, hogy az orvosi beutaló a beutaló 

elektronikus úton is kiállítható, valamint az EESZT útján továbbítható legyen. A szolgáltatás ke-

retében például így a beutalót a háziorvosa kiállíthatja elektronikusan, ezt a szolgáltatáson keresz-

tül jelzi a szakrendelés felé és időpontot is foglal. Ez esetben a hagyományos beutaló helyett egy 

feljegyzést kap, hogy milyen beutalóval rendelkezik és hova és mikor kell mennie. A cél elérése 

érdekében létrehozott nyilvántartás TAJ-hoz kötötten tartalmazza a beutaló adatait, valamint an-

nak felhasználására vonatkozó adatokat. 

Az időpontfoglalás nem kötelezően igénybe veendő szolgáltatás. A nyilvántartás az időpontfogla-

lásokkal kapcsolatban tartalmazza azok idejét és azok sikerességére vonatkozó információt. 

A nyilvántartás adatai a beutaló visszavonásától, felhasználásától vagy felhasználási idejének 

lejártától, vagy az időpontfoglalás időpontjától számított 5 évig kezelhetők. 
 

1.11. Az adatokhoz hozzáférő személyek, adattovábbítás az EESZT-ből 

Az EESZT Adatkezelő az EESZT-ben fellehető adatokhoz történő hozzáférést a vonatkozó jog-

szabályok, az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás és az Érintett által az önrendelkezé-

si nyilvántartásba tett nyilatkozatok tartalma alapján határozza meg. 

Az EESZT-ben kezelt egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok megismerésére 

kizárólag a Kezelőorvos lehet jogosult, amennyiben ezt az Érintett nem korlátozza. 

Az EESZT Adatkezelő részéről az Érintett adataihoz az alkalmazások üzemeltetésével kapcsola-

tos feladatok ellátásával megbízott személyek kizárólag feladatuk ellátása érdekében férhetnek 

hozzá, de ők sem férhetnek hozzá egészségügyi adatokhoz. 

Az EESZT nyilvántartásaiból történő adattovábbítás kizárólag megfelelő jogalappal, egyedi elbí-

rálás alapján lehetséges. 

1.12.  Adatbiztonság 

Az EESZT adatkezelője különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvá-

nosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, to-

vábbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elleni adminiszt-

ratív, fizikai és logikai védelmi intézkedéseket tesz. 

A jogosulatlan hozzáférés megakadályozására az adatok titkosított tárolása mellett az azokhoz 

való hozzáférés kizárólag megbízható azonosítás (tanúsítvány alapú, vagy kétfaktoros azonosítás) 

után lehetséges. Az EESZT tekintetében minden üzleti és rendszeresemény naplózásra, az admi-

nisztrációs tevékenységek a módosítást ellehetetlenítő módon rögzítésre kerülnek. A külső hozzá-

férés megakadályozása érdekében a rendszert tűzfalak védik, valamint a rendszer bizonyos felü-

letei (pl. adminisztrációs felületek) kizárólag belső hálózatból érhetők el. 



Az adatok véletlen megsemmisülésének, sérülésének megakadályozása érdekében az adatállomá-

nyok rendszeresen mentésre, földrajzilag elkülönülő helyen kerülnek tárolásra. 

Az EESZT adatkezelője fokozott figyelmet fordít arra, hogy megakadályozza az Érintettek adata-

inak helytelen rögzítését, valamint azt is, hogy az Érintettek adati más Érintetthez kerüljenek rög-

zítésre. Az Érintett azonosítását szolgáló adatkezelések mind azt a célt szolgálják, hogy a kezelés 

biztonságossága, megbízhatósága biztosított legyen. 

 


