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I.BEVEZETÉS 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Társaság adatait és 
szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a Társaság működési 
szabályait. Az SZMSZ a Társaság munkaszervezetével szervezeti és működési viszonyainak 
szabályozásával foglalkozik, így: 

 nem tárgyalja a taggyűlésre vonatkozó kérdéseket 

 nem szabályozza a működés egyes folyamatait, mivel ezeket külön folyamatszabályzatok 
rögzítik 

 nem tartalmazza a munkaköri leírásokat, ezek külön, névre szólóan készülnek. 

Az SZMSZ hatálya kiterjed: 

 a Társaság vezető tisztségviselőire 

 a társaság valamennyi dolgozójára 

 a társasággal vállalkozói szerződéses jogviszonyban lévő valamennyi szolgáltatóra. 

 

II.A TÁRSASÁG ALAPADATAI 
 

A Társaság cégneve:  „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített neve:   „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 

Székhelye:   7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A 

Postacíme:   7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A 

Cégjegyzékszáma:  Cg. 02-09-073064 Pécsi Törvényszék Cégbírósága 

Cégbejegyzés dátuma:  2008.09.18. 

Létesítő okirat kelte:  2008.09.15. 

Képviselet módja:  önálló 

KSH számjele:   14465299-8622-572-02 

Pénzforgalmi jelzőszáma: 11731128-29900679-00000000 

Számlavezető Bank neve: OTP Bank Nyrt. 

Adószáma:   14465299-1-02 

E-mail címe:   ormansageu@gmail.com; info@oekp.hu 

Honlap:   www.oekp.hu 
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A Társaság tevékenységi köre: 

Főtevékenység: 

 8621 általános járóbeteg-ellátás 

Egyéb tevékenységi körök: 

 6820 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve 
társadalombiztosítás) 

 8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás 

 8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás 

 8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás 

 8211 összetett adminisztratív szolgáltatás 

 8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

 8299 mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

 8542 felsőfokú oktatás 

 8551 sport, szabadidős képzés 

 8559 mns egyéb oktatás 

 8560 oktatást kiegészítő tevékenység 

 9319 egyéb sporttevékenység 

 

A Társaság törzstőkéje alapításkor 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, teljes egészében pénzbeli 
betét. 

A Társaság tagjai: 

I/1.  Sellye Város Önkormányzata      77,33 % 

Pénzbeli betétjének összege: 2.320.000,- Ft, azaz kettőmillió-háromszázhúszezer forint. 

Nem Pénzbeli betétjének (apport) összege: 0,- Ft, azaz nulla forint. 

Képviseletre jogosult neve: Nagy Attila polgármester 

 

I/2.  Közös tulajdonban lévő törzsbetét/üzletrész, melynek közös képviselője: 

 Kákics Község Önkormányzata      22,67 % 

Pénzbeli betétjének összege: 680.000,- Ft, azaz hatszáznyolcvanezer forint. 

Nem Pénzbeli betétjének (apport) összege: 0,- Ft, azaz nulla forint. 

Képviseletre jogosult neve: Szekeresné Spang Lívia Katalin 

 
Közös tulajdonban lévő törzsbetét/üzletrész tulajdonosai: 
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I/2.1. Adorjás Község Önkormányzata 
I/2.2. Baksa Község Önkormányzata 
I/2.3. Baranyahídvég Község Önkormányzata 
I/2.4. Besence Község Önkormányzata 
I/2.5. Bogádmindszent Község Önkormányzata 
I/2.6. Bogdása Község Önkormányzata 
I/2.7. Csányoszró Község Önkormányzata 
I/2.8. Drávafok Község Önkormányzata 
I/2.9. Drávaiványi Község Önkormányzata 
I/2.10. Drávakeresztúr Község Önkormányzata 
I/2.11. Drávasztára Község Önkormányzata 
I/2.12. Felsőszentmárton Község Önkormányzata 
I/2.13. Gilvánfa Község Önkormányzata 
I/2.14. Hegyszentmárton Község Önkormányzata 
I/2.15. Hirics Község Önkormányzata 
I/2.16. Kákics Község Önkormányzata 
I/2.17. Kemse Község Önkormányzata 
I/2.18. Kisasszonyfa Község Önkormányzata 
I/2.19. Kisszentmárton Község Önkormányzata 
I/2.20. Kórós Község Önkormányzata 
I/2.21. Lúzsok Község Önkormányzata 
I/2.22. Magyarmecske Község Önkormányzata 
I/2.23. Magyartelek Község Önkormányzata 
I/2.24. Markóc Község Önkormányzata 
I/2.25. Marócsa Község Önkormányzata 
I/2.26. Nagycsány Község Önkormányzata 
I/2.27. Okorág Község Önkormányzata 
I/2.28. Ózdfalu Község Önkormányzata 
I/2.29. Páprád Község Önkormányzata 
I/2.30. Piskó Község Önkormányzata 
I/2.31. Sámod Község Önkormányzata 
I/2.32. Sósvertike Község Önkormányzata 
I/2.33. Téseny Község Önkormányzata 
I/2.34. Vajszló Község Önkormányzata 
I/2.35. Vejti Község Önkormányzata 
I/2.36. Zaláta Község Önkormányzata 
 
A közös tulajdonban lévő tagok törzsbetétjei külön-külön alapításkor: 

Pénzbeli betétjének összege: 10.000,- Ft, azaz tízezer forint. 

Nem Pénzbeli betétjének (apport) összege: 0,- Ft, azaz nulla forint. 

III.A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVE 
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A Társaság legfőbb szerve a Taggyűlés. A Taggyűlés összehívás és határozataira vonatkozó 
rendelkezéseket az Alapító Okirat tartalmazza. 

A Taggyűlést minden évben legalább egy alkalommal össze kell hívni. 

 

A Taggyűlés kizárólagos hatásköre: 

 a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása 

 osztalékelőleg fizetésének elhatározása 

 pótbefizetés elrendelése és visszatérítése 

 elővásárlási jog gyakorlása a társaság által 

 az elővásárlásra jogosult személy kijelölése 

 az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásnál a beleegyezés megadása 

 eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről 

 üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése 

 a Tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat 

 az Ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 

 olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját Tagjával, 
Ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával 
köt 

 a Tagok, az Ügyvezetők elleni követelések érvényesítése 

 az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása 

 a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása 

 a Társasági szerződés módosítása 

 a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása 

 törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása 

 törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése 

 törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától 
való eltérés megállapítása 

 törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása 

 mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a Társasági szerződés a Taggyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal 
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TAGGYŰLÉS 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ / 
FŐIGAZGATÓ 

EFI IRODA VEZETŐJE GAZDASÁGI IGAZGATÓ 

INFORMATIKUS 

BETEGIRÁNYÍTÓK SZAKDOLGOZÓK GÉPKOCSIVEZETŐK TAKARÍTÁS 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

MAGÁNELLÁTÁSOK 
VEZETŐJE 

EGÉSZSÉGFEJLESZTŐK 

ORVOSIGAZGATÓ VEZETŐ SZAKDOLGOZÓ 

SZAKORVOSOK 

ADATVÉDELMI ÉS 
MEGFELELŐSÉGI TANÁCSADÓ 

BELSŐ ELLENŐR 

TITKÁRSÁG 

BÉRLŐK 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
SZAKMAI VEZETŐJE 

IV.A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, A TÁRSASÁG VEZETŐI ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEI 
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1.Ügyvezető igazgató 

1.1.Az Ügyvezető feladata, hatásköre, felelőssége 
 

A Kft. Ügyvezető igazgatóját a Kft. Taggyűlése nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogkört a Taggyűlés 
gyakorolja az Ügyvezető igazgató felett. Az Ügyvezető vezető tisztségviselő, aki a Társaság ügyeit 
intézi, ellátja a munkaszervezet vezetésének feladatát és a Társaságot képviseli. 

Az Ügyvezető a társasági törvény és más jogszabályok, a Társasági szerződés, a Taggyűlés határozatai, 
a Társaság Szervezeti és működési szabályzata és más belső szabályzatok, valamint Egészségügyi 
szolgálati jogviszony ellátására létesített szerződés és Munkaköri leírása alapján végzi feladatát, 
gyakorolja hatáskörét és viseli a felelősséget. 

A Társaság speciális feladataiból fakadóan az Ügyvezető egyben a gyógyintézet Főigazgatója is. 

Az Ügyvezető sajátos tevékenységét, mint a társaság vezető tisztségviselője végzi: 

1. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
2. Szállítókkal szerződik. 
3. Kapcsolatot tart a külső, illetve szakhatósági felügyeleti szervekkel. 
4. Általános szinten irányítja és felügyeli a teljes társaság tevékenységét. 
5. Gondoskodik a jogszabályok által előírt valamint a célszerűségi szempontból szükséges belső 

szabályzatok megalkotásáról, felülvizsgálatáról, szervezeten belüli megismeréséről és 
betartásáról, annak ellenőrzéséről. 

6. Kiadja a munkaköri leírásokat a szakmai munkamegosztás alapján. 
7. Irányítja a Társaság tevékenységét, biztosítja a szakmai követelményeknek megfelelő 

működést. 
8. Meghatározza a szolgáltatási árpolitikát. 
9. Irányítja a marketing és reklámtevékenységet. 
10. Keresi a piaci részesedés növelésének, új piacok feltárásának lehetőségét. 
11. A kifizetéseket önállóan utalványozza. 
12. Magánorvosi gyakorlatot végző egyéni vállalkozókkal és gazdasági társaságokkal – amelyek a 

szükséges működéi engedéllyel rendelkeznek – működési szerződés megkötése és 
felbontása. 

13. A lakosság progresszív egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében együttműködés a 
térségben működő egészségügyi és szociális intézményekkel, az országos intézetekkel. 

14. Biztosítja a szervezet átlátható, hatékony és jogszabályoknak megfelelő működését. Ennek 
keretében többek között biztosítja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 
kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak valóm megfelelést, az 
ott előírt feladatok elvégzését. 

15. Biztosítjaa jogszabályokban előírt és a működés szempontjából szükséges egyéb belső 
Testületek, Bizottságok megalakítását, működésüket, részt vesz ezek munkájában. 

Az Ügyvezető igazgató ideiglenes távolléte esetén orvosszakmai kérdésekben az orvosigazgató 
helyettesíti, működtetés területén a gazdasági igazgató. A helyettesítésre vonatkozó további 
megbízást az Ügyvezető igazgató írásban adja meg, amelyben korlátokat is szabhat. 
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1.2.Az Ügyvezetőnek, mint a Társaság vezető tisztségviselőjének feladatai, hatásköre és 
felelőssége 

 

Legfőbb feladatai a Társaság vezető tisztségviselőjeként: 

 A Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok előtt. 

 A képviseleti jogát esetenként az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság 
dolgozóira külön meghatalmazással átruházhatja. 

 A határozatok könyvének vezetése (vezetéséről való gondoskodás). 
 A Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás. 
 A Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről gondoskodás és ezek Taggyűlés 

elé terjesztése. 
 Felvilágosítás adása a Tag kérésére a Társaság ügyeiről. 
 Lehetővé tenni a betekintést a Tagnak a Társaság üzleti könyveibe és irataiba. 
 Gondoskodni a Taggyűlés összehívásáról (Az 1990. évi LV. tv. és a Társasági szerződés 

szerint.). 
 Előterjesztés készítése a törzstőke felemeléséről vagy leszállításáról, a felemelés vagy 

leszállítás végrehajtása és megtörténtének bejelentése a cégbíróságnak. 
 A gazdasági társaságokról szóló mindenkor hatályos törvény előírásainak megfelelő eljárás, 

továbbá csődhelyzetben a csődeljárás iránti kérelem benyújtása az illetékes bírósághoz és 
erről a Társaság bankszámláit vezető pénzintézetek értesítése, továbbá mindazon feladatok 
ellátása, amelyeket a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 
törvény az Ügyvezető számára meghatároz. 

 A társaság átalakulása, egyesülése vagy szétválása során törvényben rögzített és a taggyűlés 
által meghatározott feladatok végrehajtása. 

 A taggyűlési határozatok végrehajtásának megszervezése;  

 A cégbíróságnál bejegyzett adatok megváltozásának bejelentése. 

 A taggyűlés tájékoztatása a társaság legfontosabb eseményeiről. 

 Mindazok a feladatok, amelyeket a társasági szerződés vagy taggyűlési határozat az 
ügyvezetőre ró. 

1.3.Az ügyvezetőnek, mint Főigazgatónak és a munkaszervezet vezetőjének feladatai, 
hatásköre és felelőssége 

 

Legfőbb feladatai a munkaszervezet vezetőjeként: 

 A társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső szabályzataiban, 
utasításaiban meghatározott feladatok végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése. 

 A társaság feladatainak ellátására legcélszerűbb szervezet kialakítása, a szervezetek 
működési rendjének meghatározása. 

 A társaság fejlődésére vonatkozó célkitűzések kidolgozása, 

 A társaság éves gazdasági tervének elkészítéséról való gondoskodás. 



9 
 

 A gazdaságosság és hatékonyság fokozására vonatkozó intézkedések kidolgozása, az 
intézkedések végrehajtásának ellenőrzése és értékelése.  

 A társaság feladatainak teljesítésére vonatkozó intézkedések kidolgozása, kiadása, az 
intézkedések végrehajtásának ellenőrzése és értékelése. 

 A vezetésére bízott vagyon növelésére, rendeltetésszerű kezelésére vonatkozó intézkedések 
kidolgozása, kiadása, az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése és értékelése. 

 A társaság érdekeltségi rendszerének kialakítása. 

 A biztonságos és a dolgozók egészségét óvó munkafeltételek biztosítása.  

 Feladata a szakmai képzés és továbbképzés szervezése, a szakember tervszerű biztosítása. 

 Ellátja mindazokat az egészségügyi szakértői, igazgatási feladatokat, amelyeket a hatályos 
jogszabályok a hatáskörébe utalnak. 

 A közvetlen felügyelete alá tartozó munkatársak munkájának irányítása, ellenőrzése és 
értékelése. 

Hatásköre: 

Az ügyvezető birtokolja mindazon hatáskört, amely az alábbi feladatok ellátásához szükséges: 

 A taggyűlés hatáskörébe nem tartozó kérdésekben önálló döntés. 

 A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlása. A vezető munkatársak munkájának 
értékelése, minősítése  

 Gazdasági vétséget, bűncselekményt elkövető dolgozókkal szemben az eljárás megindítása. 

 A sajtó részére nyújtott tájékoztatás. 

 A szervezeti és működési rend szabályozásában döntés (ha ez nem tartozik a taggyűlés 
hatáskörébe).  

 Munkaköri leírások jóváhagyása. 

 Meghatalmazás adása az alkalmazott dolgozók közül a társaság képviseletére, 
helyettesítésre.  

 Utalványozási jog megadása, visszavonása. 

 Döntés szakmai továbbképzésekben (amelyeket nem ruházott át). 

 A betegjogok érvényesülésének biztosítása, a bejelentett panaszok kivizsgálása. 

 Hitelfelvétel ügyében döntés (amelyek nem tartoznak a taggyűlés hatáskörébe). 

 A társaság tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszere szabályozásának jóváhagyása.  

 Beruházási javaslatok, programok jóváhagyása (a taggyűlés hatáskörébe nem tartozó 
esetekben). 

 A társaság információs és adatfeldolgozási rendszere kialakításában, fejlesztésében döntés. 

 A társaság minőségi politikájának és minőségbiztosítási rendszere szabályozásának 
jóváhagyása. 

Felelőssége: 
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 Az ügyvezető felelős, hogy sajátos feladatait a jogszabályok és a taggyűlés szándéka szerint 
legjobb tudása alapján végezze el, a Gt. ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályai szerint. 

 Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal 
köteles eljárni. 

 Az ügyvezető kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint felelős, a kárt köteles megtéríteni. 

 Nem terheli felelősség az Ügyvezetőt, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és 
tiltakozását a taggyűlésnek bejelentette. 

 Az ügyvezető a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles 
megőrizni. 

 Az ügyvezető felelős azért, hogy a társasági törvény versenytilalmi előírásait megtartsa. 

Így az ügyvezető a taggyűlés hozzájárulása nélkül fizetőképességi nyilatkozat tételére nem köteles.Az 
ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségei szabályokat a Gazdasági társaságokról szóló törvény, 
valamint a Munka Törvénykönyve tartalmazza. 

Felelős továbbá: 

 A taggyűlés határozatainak szakszerű végrehajtásáért. 

 A feladatkörébe és hatáskörébe tartozó feladatok szakszerű ellátásáért. 

 A társaság eredményes és gazdaságos működéséért. 

 A társaság működésére vonatkozó jogszabályok, előírások betartásáért. 

 A társaság vagyonának védelméért és növeléséért. 

 A minőségpolitika és minőségbiztosítási rendszer dolgozókkal történő megértetéséért és 
érvényesüléséért. 

 A szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és biztonsági feltételek 
kialakításáért. 

 A dolgozók jogainak és a törvényességnek betartásáért. 

Megbízatása: 

 A megbízatás 5 évre szól. 

 Ügyvezetői feladatait a Polgári Törvénykönyv alapján látja el, egyéb vonatkozó jogszabályok 
(Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, Munka törvénykönyvéről 
szóló 2021. évi I. törvény) betartásával és figyelembe vételével. 
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2. Gazdasági igazgató 
 

A gazdasági igazgató a társaság ügyvezetőjének irányítása mellett a mindenkor hatályos gazdálkodási 
jogszabályok betartásával végzi feladatát. 

A gazdasági igazgató gondoskodik: 

 a jogszabályoknak megfelelő számviteli rend kialakításáról, ezen belül elkészíti és 
karbantartja a társaság számviteli törvényben előírt szabályzatait 

 gondoskodik a számviteli és társadalombiztosítási feladatok ellátásának megszervezéséről, 
ellenőrzéséről: 

o gondoskodik arról, hogy ezen feladatok ellátására erre szakosodott külső – könyvelő 
– vállalkozás rendelkezésre álljon, ezen vállalkozással kötött szerződés teljesítését 
nyomon követi, ellenőrzi, szükség esetén korrekciós lépéseket javasol 

o a külső könyvelő vállalkozás számára naprakész adatokat és bizonylatokat szolgáltat, 
az átadott és átvett dokumentumokat nyomon követi 

 a társaság pénzeszközeinek rendeltetésszerű felhasználásáról és a pénzügyi előírások szerinti 
kezeléséről  

 a házi pénztár kezeléséről  

 a helyiség és egyéb bérleti szerződések nyilvántartása, a díjak határidőre történő 
beszedéséröl  

 az üzleti terv elkészítéséről, annak betartatásáról  

 adózási, társadalombiztosítási, statisztikai és más, a gazdálkodással és ügyvitellel kapcsolatos 
jelentési, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségek teljesítéséről  

A gazdasági igazgató feladatkörében: 

 közreműködik a társaság éves gazdasági tervének és költségvetésének elkészítésében  

 elkészíti a bérek, megbízási díjak és költségtérítések számfejtési és kifizetési bizonylatait és 
biztosítja a kifizetések határidőre történő teljesítését  

 gondoskodik a társaság állammal szembeni pénzügyi kötelezettségeinek és az aláírásra 
jogosultak által igazolt egyéb más szállítói számlák kiegyenlítéséröl  

 nyilvántartja a tartozásokat és követeléseket 

 a teljesítési adatok rögzítése és továbbküldése a finanszírozási szabályoknak megfelelően, 
statisztikai adatszolgáltatás az informatikus közreműködésével 

 tartja a kapcsolatot a külsős megbízott karbantartó céggel  

 a dolgozók szabadságolási tervétnyilvántartja, kezeli 

 a leltározást előkészíti, lebonyolítását megszervezi 

 az iratkezelési szabályzat elkészítéséért, naprakészen tartásáért és betartásáért felel 

 ellátja a munkaszerződések és azok módosításaival kapcsolatos adminisztratív feladatokat 
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 minden hónapban összeállítja az anyag-és eszközigényeket és gondoskodik azok 
beszerzéséről 

 az ügyvezető igazgató felkérésére beszámolási kötelezettséggel tartozik 

 segíti az ügyvezető munkáját, az ügyvezető igazgatót ideiglenes távolléte esetén működtetés 
területén helyettesíti 

 részt vesz a belső működést segítő azon Testületek és Bizottságok munkájában, melynek 
tagja, vezetője vagy azokon tanácskozási joggal rendelkezik (Szakmai Vezető Testület, 
Panaszügyi Bizottság, Etikai Bizottság stb.). 

A gazdasági igazgató irányítási feladatai továbbá: 

 vezeti, irányítja a szervezetileg vezetése, ellenőrzése alá utalt szervezeti egységeket, azok 
munkatársait (informatika, titkárság, bérlők) 

A gazdasági igazgató személyes felelőssége a jogszabályban meghatározott területeken az ügyvezető 
igazgatóval együtt érvényesül. 

 

3. Orvosigazgató 
 

Az orvosigazgató feladata a főigazgató közvetlen irányítása mellett az intézmény orvosigazgatói 
feladatainak ellátása, az egészségügyi szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás 
folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.  

A 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az 
orvosigazgató feladatkörébe tartozik a gyógyintézetben nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészi 
tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen:  

 az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és felügyelete,  

 az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete,  

 a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, 

 a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés,  

 a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás,  

 az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése,  

 a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése,  

 a gyógyintézet higiénés rendjének biztosítása és felügyelete,  

 a gyógyintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőség-ellenőrzése,  

 a gyógyintézetben orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 
továbbképzésének biztosítása és felügyelete, valamint  

 a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása.  
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Az orvosigazgató feladata és hatásköre különösen: 
 A főigazgató távollétében ellátja annak szakmai feladatát és hatáskörét.  

 Felelősségre vonási és fegyelmezési hatáskörében kezdeményezheti, lebonyolíthatja az 
eljárást, a döntést a főigazgató hozza meg. 

 Szakmai, szervezeti és szervezési kérdésekben a főigazgató távollétében utasítási jogkörrel 
rendelkezik a vezető szakdolgozó irányában. 

 Felelős a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók munkájának megszervezéséért, 
ellenőrzéséért és értékeléséért. 

 Gondoskodik az orvosi egészségügyi tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások 
betartásáról és végrehajtásáról. 

 Feladatkörébe tartozik, az intézmény kielégítő szakmai humánerőforrás ellátottságára való 
törekvés. 

 Az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete. 

 A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. 

 Az intézményben ellátott betegek panaszainak kivizsgálásában közreműködés, e körben 
kapcsolattartás a betegjogi képviselővel, az Orvosi Kamara Etikai Bizottságával. 

 A házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése. 

 Biztosítja az egészségügyi dokumentáció vezetését, szabályszerűségét, ellenőrzi a 
dokumentáció vezetését, valamint a betegjogok érvényesülését. 

 Irányítja a polgári védelmi feladatokat – orvos szakmai vonatkozásban. 

 Folyamatosan ellenőrzi az szakrendelőben nyújtott egészségügyi szolgáltatások minőségét. 

 Elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb intézményi szabályzatok orvos szakmai 
vonatkozású részét. 

 Részt vesz az Európai Uniós és egyéb fejlesztési pályázatok orvos-szakmai 
programjának kidolgozásában, koordinálásában. 

 Folyamatos kapcsolattartás a Szakmai Vezető Testülettel. 

 Részvétel a belső működést segítő azon Testületek és Bizottságok munkájában, melynek 
tagja, vezetője vagy azokon tanácskozási joggal rendelkezik (Szakmai Vezető Testület, 
Panaszügyi Bizottság, Etikai Bizottság stb.). 

 Kontrolling tevékenység orvos szakmai felügyelete, abban részvétel. Az orvosszakmai 
munkára vonatkozóan Vezetői Információs Rendszer kialakításának, működésének tartalmi 
és szervezési szempontból történő irányítása. 

 A gyógyszer és anyagfelhasználás hatékony felhasználhatósága. 

 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjében foglalt kötelezettségek. 

 Az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. 
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Az orvosigazgató irányítási feladatai közé tartozik a szervezetileg alá utalt szervezeti 
egységekmunkatársainak vezetése és irányítása (szakorvosok, szakdolgozók munkájának orvosi 
felügyelete stb.). 

4. Vezető szakdolgozó 
 

A Vezető szakdolgozó feladatkörébe tartozik a szakdolgozói tevékenység felügyelete és e 
tevékenységek összehangolása, tervezés, fejlesztés, irányítás ellenőrzés.  

Feladata: 

 a Társaság higiénés rendjének folyamatos ellenőrzése  

 az egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatottak továbbképzésének biztosítása 
és szervezése 

 a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése 

 közvetlenül az ügyvezető igazgatóval, főigazgatóval, az orvosigazgatóval, a gazdasági 
igazgatóval és az orvosokkal egyetértésben végzi vezetési munkáját 

 szervezi, irányítja és ellenőrzi a rábízott szakmaterületek szakdolgozóinak és kisegítő 
személyzetének munkáját; a szervezetileg vezetése, ellenőrzése alá utalt szervezeti egységek 
és munkatársak munkáját irányítja, ellenőrzi (szakdolgozók, gépkocsivezetők, betegirányítás 
stb.) 

 biztosítja a szakszerűség érvényesülését az ellátásban, a humanitás szellemét, az udvariasság 
rendjét, a közegészségügyi, higiéniás és járványügyi előírások betartását 

 folyamatosan elemzi a szakdolgozók munkavégzésével kapcsolatos tevékenységét, az ápolási 
munka színvonalát 

 a gyógyító-megelőző ellátás irányelveinek alapján feladatkörébe tartozik a betegek ápolását, 
prevencióját, gondozását, segítő, szervező, irányító, ellenőrző és ügyviteli munka 

 munkaterületén a szakdolgozói ellátottságról gondoskodik 

 hatáskörébe tartozók munkaköri leírását elkészíti az ügyvezető igazgatóval egyetértésben 

 a betegellátási folyamatnak megfelelő dokumentáció bevezetése, alkalmazása, folyamatos 
korszerűsítése 

 új egyészségügyi szakdolgozók és gyakorlatra, oktatásra érkezők fogadása, az integrált 
minőségügyi rendszer oktatása, bemutatásukról történő gondoskodás, munkájuk fokozott 
ellenőrzése és értékelése 

 a szakmai anyag és eszköz, kötszer, gyógyszer, vegyszer gazdaságos felhasználását felügyeli 

 a munkabeosztás elkészítése (az ügyvezető igazgatóval és a gazdasági igazgatóval egyeztetve) 
legalább egy héttel korábban, egy hétre előre írásban, gondoskodik a rendkívüli 
munkavégzés, helyettesítés megszervezéséről és a jelenléti ív, szabadság nyilvántartás 
pontos vezetéséről 

 orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégeztetése, nyilvántartása évi rendszerességgel 

 minden hónap első munkanapján gondoskodik az anyag és eszköz készletet felleltárazásáról 
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 minden hónap első munkanapján gondoskodik a gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzéséről 

 új munkamódszerek, eljárások, dokumentációs formák elsajátítása 

 szakdolgozói értekezletek megszervezése és levezetése legalább évente kétszer, de szükség 
szerinti gyakorisággal 

 az értekezletről írásos feljegyzés készítése 

 havi rendszerességgel ellenőrzi, dokumentálja a készenléti tálca tartalmának naprakészségét, 
illetve a steril anyag, eszköz lejárati idejét 

 a betegek méltóságának tiszteletben tartása 

 a beteg jogainak érvényesítés 

 titoktartási kötelezettség betartása és betartatása 

 az egészségügyi dolgozókat képző intézmények koordinátoraival, tanáraival, 
gyakorlatvezetőivel eredményesen együttműködik 

 gyakorlati képzésben résztvevő hallgatók munkafeltételeinek biztosítása 

 az ügyvezető igazgatóval, főigazgatóval, orvosigazgatóval, gazdasági igazgatóval és az 
orvosokkal harmonikus munkakapcsolat, és jó munkahelyi légkör kialakítása 

 szervezi, irányítja, ellenőrzi, és koordinálja az adott szervezeti egység minőségirányítási 
tevékenységét 

 feladata kiterjed az adott szervezeti egység egészére és minden munkatársra a 
minőségirányítás vonatkozásában 

 kezeli a minőségirányítás dokumentumait, gondoskodik azok naprakészségéről és megfelelő 
tárolásáról 

 figyelemmel kíséri az eltérésekre hozott helyesbítő intézkedések megtörténtét 

 gondoskodik arról, hogy a minőségirányítási szabályozó dokumentumokban valamint a 
szakmaspecifikus szabályozó dokumentumokban rögzítettek érvényre jussanak 

 részt vesz a belső működést segítő azon Testületek és Bizottságok munkájában, melynek 
tagja, vezetője vagy azokon tanácskozási joggal rendelkezik (Szakmai Vezető Testület, 
Panaszügyi Bizottság, Etikai Bizottság stb.). 

Elkészíti:  

 éves munkatervét 

 ellenőrzési tervét  

 a szakdolgozók éves továbbképzési képzési tervét 

 feladata az intézmény tevékenységével kapcsolatos - igény szerinti fogyóeszközök, 
tisztítószerek, munkaruhák, nyomtatványok stb. jelzése az illetékes személy részére 

 betegirányítás szervezése 

5. Informatika 
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Az informatikai rendszer karbantartását, programfrissítését az ezzel megbízott megfelelő 
kompetenciával rendelkező szakembervégzi, személyesen, illetve távoli asztali kapcsolatban. 

Feladata:  

a rendszer működésének biztosítása, a teljesítési adatok rögzítése és továbbküldése a finanszírozási 
szabályoknak megfelelően, valamint statisztikai adatszolgáltatás a gazdasági igazgatóval 
egyetértésben. 

 

6. Szakrendelések 
 

1 Bőrgyógyászat 

2 Diabetológia 

3 Érsebészet 

4 Fizikoterápia 

5 Fül-Orr-Gégészet 

6 Kardiológia 

7 Labor 

8 MSZSZ 

9 Neurológia 

10 Nőgyógyászat 

11 Ortopédia 

12 Pszichiátria 

13 Reumatológia 

14 Röntgen 

15 Ultrahang 

16 Sebészet 

17 Szemészet 

18 Tüdőgyógyászat 

19 Urológia 

20 Masszázs 

21 Gyógytorna 

22 Pszichológia 

23 

Belgyógyászat 

 

24 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 

  

A szakrendelések aktuálisan kínált köre a felmerülő igények, az orvosok rendelkezésre állása és új 
tudományterületek megjelenésének függvényében bővülhet vagy szűkülhet. 
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7. Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 

A Társaság – az e körben megnyert pályázat támogatási feltételrendszereinek megfelelően – 
Egészségfejlesztési Irodát működtet. 

Az Egészségfejlesztési Iroda szervezete, működése 

Az Egészségfejlesztési Irodát az EFI vezető vezeti. 

Közvetlen irányítása alá tartoznak az EFI munkatársak, akik a szakképzettségüknek megfelelő 
egészségfejlesztési operatív munkát végzik. 

Az Egészségfejlesztési Iroda vezetőjének feladatai, felelősségi köre: 

 megtervezi az egészségfejlesztési stratégiát, operatív célokat határoz meg, taktikai terveket 
alkot 

 az EFI szervezetét felépíti, munkatársakat választ ki, gondoskodik a megfelelő 
szakképzettségű és gyakorlattal rendelkező munkatársak rendelkezésre állásáról, munkájuk 
folyamatos értékeléséről, továbbképzésükről, motivációjukról 

 kapcsolatot tart a Társaság további szervezeti egységeivel valamint külső támogató és 
ellenőrző szervezetekkel 

 felel a hatékony működésért, a pénzügyi fegyelemért, a pályázati elszámolásért 
 méri a működés hatékonyságát, folyamatos fejlesztéseket hajt végre. 

Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársainak feladatai: 

 javaslataikkal részt vesznek az egészségfejlesztési program kialakításában 
 felelnek a rájuk bízott szakmai programok magas szintű megvalósításáért  
 felelnek a rájuk bízott adminisztratív feladatok elvégzéséért, munkájuk dokumentálásáért 
 felelnek szakmai kompetenciáik fejlesztéséért, tudásuk naprakészen tartásáért 
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8.Felügyelő Bizottság 

A Társaságnál a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint Felügyelőbizottság működik. 

A Bizottság működését meghatározza a Társaság Alapító Okirata, működését saját ügyrendje szerint 
végzi. 

9.Belső ellenőrzés 
 

A Társaság Ügyvezetője felel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről  
szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő belső ellenőrzés megszervezéséről, 
biztosítja a működés feltételeit. 

A Társaság a belső ellenőrzést külső szolgáltató által biztosítja. 

A belső ellenőrnek meg kell felelnie a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági 
társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai 
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső 
kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
feltételeknek, azzal, hogy a külső szolgáltató vezetőjének legalább ötéves, jogszabályban 
meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. 

A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység munkáját a nemzetközi belső ellenőrzési 
standardok figyelembevételével kialakított belső ellenőrzési alapszabály és belső ellenőrzési 
kézikönyv szerint végzi. 

A belső ellenőr munkájának szakmai függetlenségét biztosítani kell. 

A belső ellenőr felel a belső ellenőrzési szabályzat megalkotásáért, időszakos felülvizsgálatáért. 

A belső ellenőr személyének kiválasztásánál figyelembe kell venni az összeférhetetlenségi 
szabályokat is. 

10. Megfelelőség és minőség-menedzsment 

A Társaság Ügyvezetője felel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről 
szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a megfelelőségi feladatok 
ellátásának megszervezéséért. 

A Társaságnál a megfelelési tanácsadói feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében biztosított. 

A Társaság Ügyvezetője gondoskodik arról, hogy a megfelelési tanácsadó a működéshez szükséges és 
a feladatok ellátásához szükséges hatáskörrel, szakmai függetlenséggel és információhoz való 
hozzáféréssel rendelkezzen. 

A megfelelőségi tanácsadó feladatkörébe tartoznak mindazon tevékenységek, melyeket a gazdasági 
társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet ide utal, nevesít. 

A megfelelőségi tanácsadó személyének kiválasztásánál figyelembe kell venni az összeférhetetlenségi 
szabályokat is. 

A megfelelőségi tanácsadó közvetlenül az Ügyvezetőnek jelent, azonban szakmai álláspontját 
befolyástól mentesen alakítja ki, amely miatt hátrány nem érheti. 



19 
 

A megfelelőségi tanácsadó ezen feladatköre mellett minőség-menedzsment feladatok ellátásával is 
megbízható, amennyiben szakmai kompetenciái ezt lehetővé teszik. A minőség-menedzsment tanácsadási 
tevékenység keretében: 

 a szervezet fejlesztésével, hatékonyságának növelésével kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg, 
 részt vesz a szervezet működési hatékonyságát mérő rendszerek kialakításában, működtetésében, 

fejlesztésében. 

V.BETEGELLÁTÁSI FELADATOK 
 

Szakorvosi ellátás feladatai: 

Szakorvosi ellátás működését elsősorban a 1997. évi CLIV Tv., az 1997 évi LXXXIII Tv. és a 
végrehajtásukra kiadott jogszabályok valamint az Önk. Tv. alapján végzi. 

A betegellátás során a szakorvosi szolgálat törekszik:  

 definitív betegellátásra 

 korszerű diagnosztikus vizsgáló és terápiás eljárások alkalmazására 

 a progresszív betegellátás érdekében az alap és fekvőbeteg ellátásban, valamint a 
gyermekegészségügyben dolgozókkal való korrekt együttműködésre 

 az egyéb gondozóhálózatokkal (bór- és nemibeteg, tüdő-, alkohol-, ideg,stb.) rendszeres 
munkakapcsolat kialakítására 

 

A szakorvosi szolgálat részletes feladatai az alábbiak: 

A szakorvosi szolgálat ellátja mindazon betegeket akik: 

 a háziorvosi vagy szakorvosi szolgálat kezdeményezésére beutalással jelentkeznek vizsgálatra 

 külön jogszabályban felsorolt esetekben; beutaló nélkül fordulnak ellátásért a szakorvosi 
szolgálathoz, illetve akiknek 

 ellátásra sürgős szükség van 

A szakorvosi ellátások igénybevétele a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2-5. §-ban 
meghatározott beutalási rend alapján történik. 

 

A szakorvosi szolgálat működésének általános szabályai: 

A térség lakosságának járóbeteg szakorvosi ellátása a szakorvosi rendelő épületében található 
szakorvosi rendelőkben illetve külső telephelyen történik. 

 

A betegellátás rendje a szakorvosi rendelőkben: 

 a járóbeteg szakellátást a szükségletnek és a jóváhagyott kapacitásnak megfelelően kell 
megszervezni 7 és 21 óra között 
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 a betegfogadás rendjét jól látható helyen kell kifüggeszteni a telephely bejáratánál, továbbá 
az épületen belül, az egyes szakorvosi rendelők helyén 

 a betegfogadás utalás rendjét meg kell küldeni a beutalási joggal felruházott háziorvosoknak 
(házi gyermekorvosoknak); valamint az Önkormányzatok jegyzőinek 

 kezdeményezni kell a betegfogadás rendjének közzétételét a helyi lapokban, önkormányzati 
honlapokon, és a saját honlapon 

 a beteg az egyes szakorvosi rendelések szolgáltatásait előjegyzéssel, beutalással, vagy 
meghatározott esetekben anélkül is igénybe veheti, sürgős szükség körébe tartozó egyes 
egészségügyi szolgáltatásokat az 52/2006(XII.28) EüM. Rendelet tartalmazza 

 Előjegyzés nélkül veheti igénybe a szakorvosi szolgáltatásokat a beteg:  

o aki elsősegély nyújtásra, vagy sürgős orvosi beavatkozásra szorul  

o akinek sürgősséggel kéri a házi orvosa (házi gyermekorvosa), vagy másik 
szakorvosi rendelés orvosa a szakorvosi konzíliumot. 

 előjegyzés nélkül jelentkező, vagy beutalt beteget - sürgősségi ellátás kivételével- az érkezés 
sorrendjében - előjegyzettek után - kell ellátni a szakorvosi rendeléseken 

 a szakorvosi rendelést végzőközreműködő orvos távolléte esetén az orvos maga gondoskodik 
helyettesről. 

 a szakorvosi rendelésre beutalt; vagy közvetlenül érkező beteg személyi igazolványával 
igazolja személyi azonosságát, míg ingyenes ellátásra való jogosultságát a 
társadalombiztosítási egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító (TAJ kártya) 
igazolvány megléte és bemutatása, vagy a TAJ szám bediktálása igazolja. Az ingyenes 
ellátásra való jogosultság hiányakor a betegellátás sorána mindenkor érvényes szabályoknak 
megfelelően kell eljárni. A térítésköteles, illetve részben térítésköteles ellátások esetén a 
beteget előre tájékoztatni kell a díjakról. 

 a beteget a kezelőorvosnak - megfelelő módon, az egészségügyi törvényben előírtak szerint 
tájékoztatni kell a diagnózisról, az alkalmazott terápiáról, a gyógyulás várható időtartamáról, 
valamint a gyógyulást segítő, vagy azt hátráltató életformáról. A társadalombiztosítás 
keretébe nem tartozó ellátás esetén a beteg és a szolgálat között szolgáltatási szerződést kell 
kötni az adott beavatkozásra, amely alapja az ellátásról szóló számlának. 

 külföldi állampolgárok ellátása során a hatályos egészségügyi szabályok alapján kell eljárni 

 

A szakorvosi vizsgálatok rendje a szakorvosi rendelőkben: 

1. A szakorvos a beteg vizsgálatát az érvényben lévő egészségügyi jogszabályok, szakmai 
irányelvek és előírások szerint végzi. 

2. A szakorvos a rendelésen megjelenő betegen szükség esetén nem csak a beutaló orvos 
által megjelölt vizsgálatokat kell elvégezni, hanem azokat a kiegészítő, a szakorvosi 
rendelés orvosa által szükségesnek tartott egyéb vizsgálatokat is. 

3. Ha a szakorvosi rendelés szükségesnek tartja más szakfeladatot ellátó orvos konziliárus 
vizsgálatát, ennek elvégzésére tovább utalhatja a beteget, időpontot egyeztet a 
további vizsgálatot végző szakrendeléssel, a beteggel közli az egyeztetett időpontot és 
felhívja a figyelmét a pontos megjelenés szükségességére. 
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4. Kórházi ellátásra szoruló betegnél a beteg állapotától függően a kórházba utalás előtt 
el kell végezni a feltétlenül szükséges vizsgálatokat. 

5. A beteg vizsgálatában csak azok az egészségügyi dolgozók vehetnek részt, akiknek 
állandó szolgálati helye a szakorvosi rendelés, vagy akik továbbképzésen vesznek részt 
és szakorvosi rendelésre nyertek beosztást, továbbá azok a személyek, akiknek ott 
tartózkodását az Ügyvezető engedélyezte. 

A szakorvosi rendelések együttműködése 

1. A szakfeladatokat végző szakorvosi szolgáltatások munkatársai kötelesek szorosan   
együtt működni, egymásnak a kért segítséget megadni. 

2. A szakorvosi rendelések együttműködési kötelezettsége kiterjed az alapellátásra. 
Szorosan együtt kell működni a szakkonzíliumot kérő háziorvosi és házi gyermekorvosi 
szolgálat orvosaival, valamint az ifjúsági orvosokkal és foglalkozásegészségügyi 
orvosokkal, továbbá a beutaltakat felvevő fekvőbeteg gyógyintézeti osztályok 
munkatársaival. 

3. A szak-konziliárius vizsgálatra felkért szakorvosi rendeléssel minden esetben közölni 
kell a diagnózist és a differenciált diagnosztikai problémát, továbbá minden olyan 
klinikai adatot, amely a szakvizsgálat elvégzését, annak eredményességét elősegíti. 

4. A vizsgálat módját a szakorvosi rendelés orvosa dönti el. 

5. Ha kiegészítő vizsgálatra kerül sor, annak eredményét a vizsgálatot végző orvos írásban 
közli a beutaló orvossal. 

6. Amennyiben kiegészítő vizsgálatok elvégzésére szükség van és erre a járóbeteg ellátó 
centrumban nincs lehetőség, a beteget tovább kell utalni a beteg állapotának 
függvényében, lehetőleg a legközelebbi, vagy együttműködési megállapodásban 
rögzített szakfeladat elvégzésére alkalmas egészségügyi intézmény megfelelő 
szakorvosi rendelésére. 

7. Ha a diagnózis megállapításához, vagy a célszerű gyógykezelés meghatározásához, 
vagy a betegség lefolyásában jelentkező probléma miatt szükséges, úgy többirányú 
szakvizsgálatot (konzíliumot) kell tartani. 

 

A konzílium lebonyolításának módja 

1. A beteg vagy hozzátartozója is kérheti többirányú konzílium megtartását. Amennyiben 
a vizsgálatot végző orvos vagy szakorvosi rendelés vezető főorvosa, a beteg vagy 
hozzátartozója kérelmét elutasítja akkor az érdekeltek az ügyvezető igazgatóhoz 
fordulhatnak kérelmükkel. Szakmailag indokolatlan vizsgálatok teljes térítési díj 
ellenében végezhetők el. 

2. A konzíliumon a beteget vizsgáló szakorvos, a szakorvosi rendelés vezető főorvosa és a 
felkért konziliárius szakorvos/szakorvosok vannak jelen. 

 

A gyógykezelés rendje a szakorvosi rendelőkben 

A szakorvosi rendelés orvosa az orvostudomány mindenkori állása és a szakma szabályai szerint: 

 A szakorvosi kezelésre szoruló beteget gyógykezelésben részesíti, részére a szükség szerint 
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt rendel. A betegség természetére vonatkozó, a 
gyógykezeléssel összefüggő, az alkalmazott gyógyszerekkel és a követendő életmóddal 
kapcsolatos felvilágosításokat megadja. 
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 A további szakorvosi ellátásra nem, de háziorvosi ellátásra szoruló beteget az alapellátás 
orvosához irányítja, ennek során írásban közli a leleteket, szakvéleményét és terápiás 
javaslatait 

 Kórházi kivizsgálásra, kezelésre, ápolásra szoruló beteg kórházi beutalásról gondoskodik, 
szükség esetén mentőszállítás igénybevételével. 

 A szakorvosi rendeléseken olyan orvosi beavatkozás nem alkalmazható, amely az 
orvostudomány mindenkori állása, illetve a hatályos jogszabályok szerint kizárólag 
fekvőbeteg gyógyintézetben végezhető el. Ez alól kivételt képez az életveszélyes állapot 
oxyológiai ellátása. 

A diagnózis felállításához hasonló, a beteg gyógykezelési tervének a meghatározásához szükség 
lehet a különböző szakorvosi rendelések együttműködésére és konzíliumra. Ezek a korábban 
szabályozott módon kerülnek lebonyolításra. 

 

A szakorvosi szolgálat szervezete és ellátó apparátusa 

 

Az egészségügyi szolgálat szakorvosi szolgálata naponta 7.00-21.00 óráig működik.  

 

Orvosigazgató 

 

 Irányítja, ellenőrzi és felelős a szakorvosi rendelések szakmai működéséért, etikai 
helyzetéért, munkafegyelméért, a törvények és a hatályos egészségügyi szabályok 
végrehajtásáért. 

 Összehangolja, ellenőrzi és felelős a szakorvosi rendelések közötti együttműködésért és a 
munkamegosztásért. 

 Irányítja, ellenőrzi és felelős az általa vezetett szakorvosi rendelés szakmai tevékenységéért, 
az alkalmazott diagnosztikai és terápiás módszerekért, a szakorvosi rendelés orvos-szakértói 
feladatainak ellátásáért, a munkarend és munkafegyelem betartásáért, az etikai helyzetért. - 
Irányítja, ellenőrzi és felelős az előírt dokumentációs és adatszolgáltatási tevékenység 
pontos, szakszerű végrehajtásáért. 

 Együttműködik az egészségügyi szolgálat valamennyi szakfeladatot ellátó szakorvosi 
rendelések betegeit felvevő fekvőbeteg gyógyintézetekkel.  

 Részletes feladatait munkaköri leírás határozza meg. 

 

A szakorvosi rendelés orvosa 

 Feladata a lakosság színvonalas gyógyító-megelőző szakellátása, a korszerű diagnosztikus és 
terápiás eljárások alkalmazásával. 

 Szakmailag irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott (szak) asszisztensek munkáját. 

 Felelős szakorvosi rendelése adminisztrációs és dokumentációs feladatainak maradéktalan 
elvégzéséért, a statisztikai adatszolgáltatás pontosságáért. 
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VI. MAGÁNFINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK 
 

Magánfinanszírozott ellátások nyújtásának célja: 

Az Ormánságban a NEAK által finanszírozott egészségügyi és szociális ellátások nem fedik le a 
lakosság – és egyes esetekben a gazdálkodó egységek - igényét, így olyan szolgáltatásokat 
kívánunk nyújtani, mellyel az egyes élethelyzetekhez jobban igazodó, személyre szabott 
szolgáltatással, az egyén és családja élethelyzetéhez alkalmazkodó módon tudjuk az egészség 
helyreállítását – megőrzését elősegíteni, az állapotromlást lelassítani, a betegek otthoni életvitelét 
megkönnyíteni és a cégek-vállalkozások számára komplex, az egészséges munkakörnyezetet és 
dolgozóik egészségét központba helyező szolgáltatásokat kínálni. 

 

A magánfinanszírozott ellátás egyes területei: 

1. Magánegészségügyi terület: 

a. otthoni szakápolás 

b. otthoni gyógytorna 

c. otthoni vérvétel 

d. egyéb magánegészségügyi ellátások (menedzserszűrés, covid teszt, egyebek) 

2. Magán házi segítségnyújtás területe 

Indokolt ezen ellátások sajátosságaira külön kitérni ezen SZMSZ keretei között. 

Az egyes szolgáltatások közötti koordinációt biztosítjuk, az ellátási területen működő szociális 
intézményi, szakápolási szolgálatok által történő és egyéb ellátásokról, ellátási formákról 
tájékoztatást nyújtunk. 

1. Magán házi segítségnyújtás 
 

A Magán Házi Segítségnyújtás célja, feladata: a szolgáltatással a saját otthonukban élő – idős, 
fogyatékos, időszakosan vagy átmenetileg arra rászoruló – személyek gondozását és ápolását 
valósítjuk meg lakókörnyezetükben, lehetővé tesszük, hogy a megszokott környezetében 
megoldhassa nehéz élethelyzetét, segítjük családját ellátásában. 

 
A Magán Házi Segítségnyújtás működésének szabályai, alapelvei: 

 Az ellátásokat önkéntes alapon vehetik igénybe. 

 Az érdeklődők és érintettek megfelelő előzetes tájékoztatását biztosítani kell. Ennek 

érdekében erre az NKft. honlapján külön blokk került kialakításra. 

 Az ellátást az ágazatai jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkező gondozó vagy 

ápoló nyújthatja. 

 Biztosítani szükséges az összeférhetetlenségi és versenytilalmi elvek megvalósulását. 
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 Az ellátás színvonalának biztosítása érdekében a folyamatos kontroll és visszacsatolási 

rendszert kell működtetni, melynek a rendszeres ügyfélelégedettség-mérések részét képezik. 

 Az ellátás nyújtása során a szakmai protokollok betartása kötelező.  

Együttműködés: 

Az ellátás során együttműködés valósul meg elsősorban az alábbiakkal: 

 Az intézmény fenntartójával 

 Szociális hatóságokkal, szakellátást nyújtó intézményekkel 

 Egészségügyi intézményekkel és szolgáltatókkal  

 Civil szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, személyekkel 

 Ellátottjogi képviselő  

 Betegjogi képviselő  

 Hivatásos gondnokok  

 Egyházak 

Szolgáltatási feltételek: 

A szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szolgáltatási Feltételeket az ügyvezető határozza meg. Az 
ÁSZF-et az érintettek számára elérhetővé kell tenni, azt a honlapon közzé kell tenni. 

Árképzés: 

A szolgáltatások árképzés elveit és a mindenkor érvényes árlistát az ügyvezető határozza meg, 
melyhez a gazdasági igazgató elemzési adatokat szolgáltat, az önköltség figyelembe vételét 
biztosítja. Az érvényes árlistát az érintettek számára elérhetővé kell tenni, azt a honlapon közzé 
kell tenni. 

A Magán Házi Segítségnyújtás szakmai szempontrendszere: a házi segítségnyújtás szakmai 

keretrendszerét a Házi segítségnyújtás szakmai programja határozza meg, ennek kialakítására a 

Házi Segítségnyújtás intézményvezetője (szakmai vezető) tesz javaslatot, azt az ügyvezető hagyja 

jóvá. 

A Magán Házi Segítségnyújtás szakmai keretrendszerének biztosítása: 

Személyi állomány:a szolgáltatás elindításához biztosítandó minimális személyzet, akiknek az 

ágazati jogszabályokban meghatározott végzettséggel kell rendelkezniük: 

- 1 fő Házi Segítségnyújtás Intézményvezető (szakmai vezető) 

- minimálisan heti 40 óra munkaidő-keretben rendelkezésre álló kapacitás ápoló vagy 

gondozó munkakörben, munkaszerződéssel (mely lehet osztott munkakör is)  
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Amennyiben a várható igények meghaladják az intézmény munkaerő-állományának a kapacitását, 

úgy erre a feladatra további személyeket kell bevonni az ellátás nyújtásába (munkaszerződéssel 

vagy egyéb feladat-végzésre irányuló szerződéssel).  

A bevonható személyekből előzetesen tartalék-kvótát kell képezni.  

Az ellátásba ilyen módon bevont személyek helyettesítéséről a Szolgáltató köteles gondoskodni. 

Az ellátáshoz szükséges humán kapacitást a szabadságolások és esetleg kieső munkaerő 

figyelembe vételével kell meghatározni. 

Eszközszükséglet: 

Ügyféltér: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. székhelycímén, a Titkárság rendelkezésre 

áll. 

Tárgyi eszközök: a szükséges tárgyi eszközök listáját a Magán Házi Segítségnyújtás 

Intézményvezető (szakmai vezető) javasolja, annak rendelkezésre állásáról gondoskodik, „Az 

Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető – igazgatója jóváhagyása alapján. A Nonprofit 

Kft. biztosítja a szükséges mobil telefont és szükség esetén a szolgálati gépjárművet / sofőrt. 

 

Feladatok és felelősségi körök a Magán Házi Segítségnyújtásban: 

 „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető – igazgatója: fenntartó-vezető: 
- biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket, engedélyek 

megszerzését 

- meghatározza / jóváhagyja a folyamatokat, a kommunikáció követelményeit 

- gondoskodik arról, hogy kidolgozásra kerüljön a folyamatok dokumentálása, az iktatás 

rendje, a szolgáltatáshoz szükséges dokumentációs keretek, szabályzatok rendszere, új 

szabályzatok beiktatásáról és kihirdetéséről gondoskodik 

- meghatározza / jóváhagyja a szolgáltatás feltételrendszerét, ide értve az árazást is 

- meghatározza a feladatokat, kijelöli a felelősöket 

 

 Magánellátások vezetője: 

- ellenőrzi a szolgáltatásban részt vevők munkáját 

- értekezleteket tart (legalább havonta) 

- nyomon követi a szolgáltatás nyújtását, legalább havi vezetői összegzéseken keresztül; 

eseti szúrópróba-szerű ellenőrzéseket hajt végre 

- a beosztott munkatársak hatáskörét vagy kompetenciáját meghaladó kérdések, 

felmerülő problémák esetén intézkedik, ezeket megoldja vagy megoldatja ezeket 
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- a belső munkatársakkal kommunikál, biztosítja elkötelezettségüket 

- a hatóságokkal történő kommunikációt koordinálja 

- a szolgáltatás megfelelő piaci bevezetéséről, népszerűsítéséről gondoskodik az ezzel 

megbízott osztály / kollégák kijelölése és munkájuk koordinálására révén; e munkában 

saját kapcsolatain keresztül részt vesz 

 

 Gazdasági igazgató: 

- a szolgáltatás belső feltételrendszereinek kialakításában aktívan részt vesz  

- javaslatot tesz a rentábilis működést biztosító keretrendszer kialakítására – különösen 

tekintettel az árazás és az ellátást nyújtó gondozók, ápolók, Magánellátások vezetője és a 

Házi segítségnyújtás intézményvezetője (szakmai vezető) javadalmazására 

- az iktatás rendjére, a szolgáltatás nyújtásához szükséges dokumentációs sémákra, 

szabályzatokra és a folyamatok dokumentálásra javaslatot tesz 

- részt vesz az engedélyeztetési eljárásban, a hatóságokkal való kommunikációban 

- kidolgozza a szolgáltatás elszámolásának rendjét, folyamatát: mind az ellátottak, mind az 

ellátás nyújtásában közreműködő kollégák felé 

- aktívan részt vesz az ellátást nyújtó külső ápolókkal / gondozókkal kötendő ellátási 

megállapodás kereteinek kidolgozásában, e szerződések megkötésében 

- javaslatot tesz a munkatársak munkaszerződésének módosítására, munkaköri leírások 

módosítására / beiktatására, koordinálja ezek megkötését / aláírását 

- az ellátottakkal kötött szerződések / megállapodások iktatásáról, nyilvántartásáról 

gondoskodik 

- kidolgozza a szolgáltatás pénzügyi teljesítésének módját 

- az ellátottaknak nyújtott szolgáltatások szakmai vezető általi elszámolása alapján 

gondoskodik a szerződéses ellenértékek elszámolásáról, beszedéséről 

- nyomon követi, elemzi a szolgáltatás rentábilitását, erről az igazgatónak jelent, 

javaslatokat fogalmaz meg  

 Házi segítségnyújtás intézményvezető (szakmai vezető): 

- javaslatot dolgoz ki a szolgáltatás-nyújtás folyamatára, aktívan részt vesz ennek 

kidolgozásában 

- a szakmai dokumentációs követelményeket kidolgozza 

- részt vesz az ellátást nyújtó személyek toborzásában, kiválasztásában 

- irányítja a házi segítségnyújtás intézményvezetőjét 

- kezeli a bejövő érdeklődéseket, ajánlatot ad, a megállapodás / szerződéskötés folyamatát 

intézi 
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- az ellátást nyújtók munkáját koordinálja, beosztásukat kezeli, vezeti 

- szakmai protokollt határoz meg az ellátáshoz, a szakmai feladatokat szükség szerint 

betanítja - oktatja 

- meghatározza a szükséges tárgyi eszközök körét, ezek beszerzéséről gondoskodik, 

folyamatosan ellenőrzi és napra készen tartja ezek állományát 

- az ellátást nyújtók munkáját felügyeli, ellenőrzi, értékeli, visszacsatolást biztosít 

számukra; heti rendszerességgel ellenőrzi az ellátást nyújtók munkáját 

- a szolgáltatáshoz tartozó dokumentáció-vezetési kötelezettséget ismerteti az ellátást 

nyújtókkal, ezek használatát és megfelelő vezetését rendszeresen és folyamatosan 

ellenőrzi 

- első és elsődleges kontakt pontot jelent az ellátottak és a szerződők / hozzátartozóik felé 

- az első vizitet és/vagy állapotfelmérést személyesen végzi, az ehhez szükséges tárgyi és 

dokumentációs feltételekről előre gondoskodik, az ellátást nyújtónak szakmai tanácsot – 

betanítást biztosít 

- az ellátás nyújtásában maga is személyesen részt vesz, igény szerint 

- működteti az adminisztrációs rendszert:  

- a havi beszámolást az igazgató számára elkészíti 

- aktívan részt vesz a havi megbeszéléseken 

- reklamációkat, panaszokat kezeli 

- gondoskodik az ellátás ellátottak felé történő elszámolásáról 

- ügyfélelégedettséget kérdőív és személyes látogatás nyomán ellenőrzi, az eredményeket 

összegzi, ezek alapján saját hatáskörében változtatásokat eszközöl vagy javaslatot tesz a 

fejlesztésre 

- részt vesz a szolgáltatás népszerűsítésében, a programok lebonyolításában, a kiadványok 

elkészítésében és terjesztésében 

- kapcsolatot tart fenn a szakmai szervezetekkel és hatóságokkal 

- hivatalok – hatóságok felé kötelező beszámolók megtételéről gondoskodik 

 Az ellátást nyújtó ápoló / gondozó 

- megismeri az ellátás nyújtásához szükséges szakmai protokollokat, követelményeket 

- az ellátást személyesen nyújtja, a tőle elvárható gondosság mellett, a legmagasabb 

szakmai színvonalon, az etikai szabályokat betartva 

- a vizitekre előkészül: mind a dokumentáció, mind a tárgyi feltételeket előkészíti 

- vezeti a szükséges dokumentációt, a Házi segítségnyújtás szakmai programjának és a 

Magánellátások vezetőjének / Magán Házi Segítségnyújtás Intézményvezetőjének 

útmutatása szerint 
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- együttműködik elsősorban a Magánellátások vezetőjével / Magán Házi Segítségnyújtás 

Intézményvezetőjével (szakmai vezetővel), jelentési kötelezettségének eleget tesz 

- visszacsatolást ad a helyszíni tapasztalatairól, kirívó esetről nyomban tájékoztatja a 

Magánellátások vezetőjét / Magán Házi Segítségnyújtás Intézményvezetőjét (szakmai 

vezetőt) 

- helyszíni fizetés esetében beszedi a pénzt, bizonylatot ad, majd ezzel a gazdasági 

igazgató felé elszámol 1 munkanapon belül 

- oktatáson, továbbképzésen, tréningen részt vesz 

- ellátottak részéről a helyszínen megoldható problémákat kezeli, azonnali jelentési 

kötelezettséggel a Magánellátások vezetője / Magán Házi Segítségnyújtás 

Intézményvezetője (szakmai vezető) felé 

- részt vesz a havi értekezleteken 

- munkájáról kérésre összesítést, kimutatást készít 
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2. Magánegészségügyi ellátások 
 
 Otthoni gyógytorna: a gyógytorna szolgáltatást az intézményi keretek közül kiterjesztjük az 

ellátottak otthonában történő ellátásra. 
 

 Otthoni szakápolás: a beteg mindenkori állapotához alkalmazkodva, a szakorvos által előírt és 
a beteg állapota-helyzete diktálta szakápolási feladatokat a beteg otthonában nyújtjuk, ezzel 
kiváltva a kórházi ellátást vagy az intézménybe történő beutazás terhét. 

 
 Otthoni vérvétel: a beteg igénye szerint orvosi beutaló alapján a vérvételt a beteg otthonában 

végezzük. 
 

 Egyéb magánegészségügyi ellátások: az egyéb magánegészségügyi ellátások keretében 
elsősorban vállalkozásokat célzunk olyan programokkal, melyek dolgozóik szűrését, 
egészségük előmozdítását célozzák. Ilyenek a menedzserszűrési programok. Ezek kidolgozása 
a magánegészségügyi szolgáltatások bevezetésének 2. fázisában tervezett. 

 

A magánegészségügyi ellátások működésének szabályai, alapelvei: 

 Az ellátásokat önkéntes alapon vehetik igénybe. 

 Az érdeklődők és érintettek megfelelő előzetes tájékoztatását biztosítani kell. Ennek 

érdekében erre az NKft. honlapján külön blokk került kialakításra. 

 Az ellátást nyújtóknak megfelelő gyakorlattal és szakképzettséggel rendelkezniük kell. 

 Az alapellátás elsőbbségét biztosítani szükséges. Amennyiben a várható igények 

meghaladják az intézmény munkaerő-állományának a kapacitását, úgy erre a feladatra külön 

(megbízási vagy vállalkozási szerződéssel, egyéb formában) foglalkoztatott, megbízott 

további személyeket kell bevonni az ellátás nyújtásába. A bevonható személyekből 

előzetesen tartalék-kvótát kell képezni. 

 Biztosítani szükséges az összeférhetetlenségi és versenytilalmi elvek megvalósulását. 

 Az ellátás színvonalának biztosítása érdekében a folyamatos kontoll és visszacsatolási 

rendszert kell működtetni, melynek a rendszeres ügyfélelégedettség-mérések részét képezik. 

 Az ellátások nyújtásának –kínálatának a piaci igényekhez folyamatosan alkalmazkodva 

változtathatónak és bővíthetőnek kell lennie. 

Együttműködés: 

Az ellátás során együttműködés valósul meg elsősorban az alábbiakkal: 

 Az intézmény fenntartójával 

 Szociális hatóságokkal, szakellátást nyújtó intézményekkel 

 Egészségügyi intézményekkel és szolgáltatókkal  
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 Civil szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, személyekkel 

 Ellátottjogi képviselő  

 Betegjogi képviselő  

 Hivatásos gondnokok  

 Egyházak 

Szolgáltatási feltételek: 

A szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szolgáltatási Feltételeket az ügyvezető határozza meg. Az 
ÁSZF-et az érintettek számára elérhetővé kell tenni, azt a honlapon közzé kell tenni. 

Árképzés: 

A szolgáltatások árképzés elveit és a mindenkor érvényes árlistát az ügyvezető határozza meg, 
melyhez a gazdasági igazgató elemzési adatokat szolgáltat. Az érvényes árlistát az érintettek 
számára elérhetővé kell tenni, azt a honlapon közzé kell tenni. 

Az egyes területek feladatainak, szakmai szempontjainak keretrendszere: 

 Otthoni gyógytorna, otthoni szakápolás, otthoni vérvétel: az otthoni szakápolás és az otthoni 

gyógytorna szakmai keretrendszerét az érvényes szakmai protokollok és jelen SZMSZ V. fejezete 

határozza meg. 

 Egyéb magánegészségügyi ellátások: az egyéb magánegészségügyi ellátások szakmai 

keretrendszerét az ellátástól függően jelen SZMSZ V. fejezete, illetve ennek szakmai programja 

határozza meg, ennek kialakítása az ügyvezető felelőssége. 

Feladatok és felelősségi körök a magánegészségügyi ellátásban (otthoni gyógytorna és 
szakápolás, egyéb magánegészségügyi ellátások): 

 Főigazgató – fenntartó-vezető: 

- meghatározza / jóváhagyja a szolgáltatás feltételrendszerét, ide értve az árazást is 

- biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket, engedélyek 

megszerzését 

- meghatározza / jóváhagyja a folyamatokat, a kommunikáció követelményeit 

- gondoskodik arról, hogy kidolgozásra kerüljön a folyamatok dokumentálása, az iktatás 

rendje, a szolgáltatáshoz szükséges dokumentációs keretek, szabályzatok rendszere 

- az új szabályzatok beiktatásáról és kihirdetéséről gondoskodik 

- meghatározza a feladatokat, kijelöli a felelősöket 

 

 Orvosigazgató: 

- orvosszakmai kérdésekben felügyeletet, konzíliumot biztosít 

 Magánellátások vezetője: 

- ellenőrzi a szolgáltatásban részt vevők munkáját 
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- értekezleteket tart (legalább havonta) 

- nyomon követi a szolgáltatás nyújtását, legalább havi vezetői összegzéseken keresztül; 

eseti szúrópróba-szerű ellenőrzéseket hajt végre 

- a beosztott munkatársak hatáskörét vagy kompetenciáját meghaladó kérdések, 

felmerülő problémák esetén intézkedik, ezeket megoldja vagy megoldatja ezeket 

- a belső munkatársakkal kommunikál, biztosítja elkötelezettségüket 

- a hatóságokkal történő kommunikációt koordinálja 

- a szolgáltatás megfelelő piaci bevezetéséről, népszerűsítéséről gondoskodik az ezzel 

megbízott osztály / kollégák kijelölése és munkájuk koordinálására révén; e munkában 

saját kapcsolatain keresztül részt vesz 

- javaslatot dolgoz ki a szolgáltatás-nyújtás folyamatára, aktívan részt vesz ennek 

kidolgozásában 

- a szakmai dokumentációs követelményeket kidolgozza 

- részt vesz az ellátást nyújtó személyek toborzásában, kiválasztásában 

- kezeli a bejövő érdeklődéseket, ajánlatot ad, a megállapodás / szerződéskötés folyamatát 

intézi 

- az ellátást nyújtók munkáját koordinálja, beosztásukat kezeli, vezeti 

- szakmai protokollt határoz meg az ellátáshoz, a szakmai feladatokat szükség szerint 

betanítja - oktatja 

- az ellátást nyújtók munkáját felügyeli, ellenőrzi, értékeli, visszacsatolást biztosít 

számukra; heti rendszerességgel ellenőrzi az ellátást nyújtók munkáját 

- a szolgáltatáshoz tartozó dokumentáció-vezetési kötelezettséget ismerteti az ellátást 

nyújtókkal, ezek használatát és megfelelő vezetését rendszeresen és folyamatosan 

ellenőrzi 

- első és elsődleges kontakt pontot jelent az ellátottak és a szerződők / hozzátartozóik felé 

- az első vizitet és/vagy állapotfelmérést személyesen végzi, az ehhez szükséges tárgyi és 

dokumentációs feltételekről előre gondoskodik, az ellátást nyújtónak szakmai tanácsot – 

betanítást biztosít 

- az ellátás nyújtásában maga is személyesen részt vesz, igény szerint 

- működteti az adminisztrációs rendszert:  

- a havi beszámolást az igazgató számára elkészíti 

- aktívan részt vesz a havi megbeszéléseken 

- reklamációkat, panaszokat kezeli 

- gondoskodik az ellátás ellátottak felé történő elszámolásáról 
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- ügyfélelégedettséget kérdőív és személyes látogatás nyomán ellenőrzi, az eredményeket 

összegzi, ezek alapján saját hatáskörében változtatásokat eszközöl vagy javaslatot tesz a 

fejlesztésre 

- részt vesz a szolgáltatás népszerűsítésében, a programok lebonyolításában, a kiadványok 

elkészítésében és terjesztésében 

- kapcsolatot tart fenn a szakmai szervezetekkel és hatóságokkal 

- hivatalok – hatóságok felé kötelező beszámolók megtételéről gondoskodik 

 Gazdasági igazgató: 

- a szolgáltatás belső feltételrendszereinek kialakításában aktívan részt vesz,  

- javaslatot tesz a rentábilis működést biztosító keretrendszer – különösen árazás és az 

ellátást nyújtók javadalmazása – kialakítására 

- az iktatás rendjére, a szolgáltatás nyújtásához szükséges dokumentációs sémákra, 

szabályzatokra és a folyamatok dokumentálásra javaslatot tesz 

- részt vesz az engedélyeztetési eljárásban, a hatóságokkal való kommunikációban 

- kidolgozza a szolgáltatás elszámolásának rendjét, folyamatát: mind az ellátottak, mind az 

ellátást nyújtók felé 

- aktívan részt vesz az ellátást nyújtó külső személyekkel kötendő ellátási megállapodás 

kereteinek kidolgozásában, e szerződések megkötésében 

- javaslatot tesz a munkatársak munkaszerződésének módosítására, munkaköri leírások 

módosítására / beiktatására, koordinálja ezek megkötését / aláírását 

- az ellátottakkal kötött szerződések / megállapodások iktatásáról, nyilvántartásáról 

gondoskodik 

- kidolgozza a szolgáltatás pénzügyi teljesítésének módját 

- az ellátottaknak nyújtott szolgáltatások koordinátorok általi elszámolása alapján 

gondoskodik a szerződéses ellenértékek elszámolásáról, beszedéséről 

- nyomon követi, elemzi a szolgáltatás rentábilitását, erről az igazgatónak jelent, 

javaslatokat fogalmaz meg  

 

 Az ellátást nyújtók (szakápolók, gyógytornászok, egyéb szakszemélyzet) 

- megismeri az ellátás nyújtásához szükséges szakmai protokollokat, követelményeket 

- az ellátást személyesen nyújtja, a tőle elvárható gondosság mellett, a legmagasabb 

szakmai színvonalon, az etikai szabályokat betartva 

- a vizitekre előkészül: mind a dokumentáció, mind a tárgyi feltételeket előkészíti 

- vezeti a szükséges dokumentációt 

- együttműködik elsősorban a koordinátorral, jelentési kötelezettségének eleget tesz 
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- visszacsatolást ad a helyszíni tapasztalatairól, kirívó esetről nyomban tájékoztatja 

koordinátorát 

- helyszíni fizetés esetében beszedi a pénzt, bizonylatot ad, majd ezzel a gazdasági 

igazgató felé elszámol 1 munkanapon belül 

- oktatáson, továbbképzésen, tréningen részt vesz 

- ellátottak részéről a helyszínen megoldható problémákat kezeli, azonnali jelentési 

kötelezettséggel a koordinátor felé 

- részt vesz a havi értekezleteken 

- munkájáról kérésre összesítést, kimutatást készít 

 

VII. A TÁRSASÁG SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE 

 

A szabályzatok a gazdálkodás, irányítás rendszeresen, folytonosan ismétlődő tevékenységeinek 
szervezett végrehajtási rendjét rögzítik. 

A Társaság szabályozási rendszerének, a szabályzatok kidolgozásának, karbantartásának felelőse, 
koordinátora az ügyvezető. 

Az ügyvezető felelőssége, hogy gondoskodjon minimálisan a jogszabályok által előírt szabályzatok 
megalkotásáért, naprakészen tartásáért. További szabályzatok célszerűség alapján kialakíthatóak. 

A szabályzatok hatályba helyezéséről az ügyvezető gondoskodik, a taggyűlés jóváhagyása alapján. 

Teljes szabályzat gyűjteménnyel kell rendelkeznie: 

 az ügyvezetőnek 

A szabályzat nyilvántartását és kezelését a gazdasági igazgató végzi, ennek keretében köteles: 

 dokumentációs tárat kialakítani a korábban megjelent és kiadásra kerülő szabályzatok 
irattározásához, megőrzéséhez 

 a már hatályon kívül helyezett szabályzatokat "Hatályon kívül helyezve” feltűnően megjelölni 

 az elhelyezett szabályzatokról nyilvántartást folyamatosan vezetni 

 

A nyilvántartásból legyen megállapítható: 

 mikor, milyen témában kerültek szabályzatok kiadásra 

 a szabályzat módosításainak, esetleg hatályon kívül helyezésének időpontja és hivatkozás a 
hatályon kívül helyezést elrendelő utasításra 

 a szabályzat készítője 

 

Az eredeti példány megőrzéséról, a sokszorosításról a gazdasági igazgató gondoskodik. 
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A szabályzatokon az időközbeni változásokat keresztül kell vezetni. Ilyen változások például: 

 jogszabály módosítás 

 valamely belső előírás megjelenése 

 bizonylatok változása 

A szabályzatok időszaki felülvizsgálatáról gondoskodni kell, amennyiben jogszabály így rendelkezik. 

 

 

VIII. A TÁRSASÁGNÁL MŰKÖDŐ BELSŐ TESTÜLETEK, A MŰKÖDÉST SEGÍTŐ 

EGYÉB EGYSÉGEK, BIZOTTSÁGOK 

 

1. Panaszügyi bizottság 

A panaszügyek kivizsgálásáért és kezeléséért az ügyvezető felel. 

A Társaság a betegpanaszok hatékony és objektív kivizsgálása és kezelése érdekében Panaszügyi 
bizottságot működtet. A bizottság feladata az ügyvezető szakmai támogatása a panaszügyek 
megítélésében. A bizottság összehívása nem kötelező a panaszügy intézéséhez, az komplex ügyekben 
javasolt. 

A panaszügyi bizottság tagjai: 

 Ügyvezető 
 Orvosigazgató 
 Vezető szakdolgozó 
 Megfelelőségi tanácsadó 

A bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a gazdasági igazgatót, szükség esetén további 
személyeket. 

A bizottság ülésére nem hívható meg az, aki ellen a panaszügy irányul. Az ügyvezető ellen benyújtott 
panasz kivizsgálását munkáltatói jogkörének gyakorlója irányítja. 

A bizottság működése: 

A bizottság vezetője az ügyvezető igazgató. A bizottság ülésének összehívásáról az ügyvezető 
igazgató dönt. A bizottság ülését az ügyvezető igazgató hívja össze, olyan módon, hogy a 
jogszabályban a panaszok kivizsgálásra megszabott határidő betartható legyen. Minimum három 
bizottsági tag jelenléte szükséges az ügy tárgyalásához. 

A bizottság állásfoglalását egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetében az 
ügyvezető szavazata a döntő. A bizottság állásfoglalása az ügyvezető döntési körét nem befolyásolja, 
a panaszügyekben történő döntés joga a bizottsági döntéstől függetlenül az ügyvezető 
kompetenciája.  
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2. Fegyelmi bizottság 

A fegyelmi intézkedések megtételéért a Társaság ügyvezetője felel. 

A fegyelmi ügyek hatékony és objektív kivizsgálása és kezelése érdekében Fegyelmi bizottságot 
működtet. A bizottság feladata az ügyvezető szakmai támogatása a fegyelmi ügyek megítélésében. A 
bizottság összehívása nem kötelező a fegyelmi ügy intézéséhez. 

A fegyelmi bizottság tagjai: 

 Ügyvezető 
 Orvosigazgató 
 Vezető szakdolgozó 
 Megfelelőségi tanácsadó 
 Gazdasági igazgató 

A bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívhat szükség esetén további személyeket. 

A bizottság ülésére nem hívható meg az, aki ellen a panaszügy irányul. Az ügyvezető ellen benyújtott 
panasz kivizsgálását munkáltatói jogkörének gyakorlója irányítja. 

A bizottság működése: 

A bizottság vezetője a Társaság ügyvezetője, aki a dönt a bizottság ülésének összehívásáról. Minimum 
három bizottsági tag jelenléte szükséges az ügy tárgyalásához. 

A bizottság állásfoglalását egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetében az 
ügyvezető szavazata a döntő. A bizottság állásfoglalása az ügyvezető döntési körét nem befolyásolja, 
a fegyelmi ügyekben történő döntés joga a bizottsági döntéstől függetlenül az ügyvezető 
kompetenciája.  

 

3. Etikai bizottság 

A Társaság ügyvezetője etikai vétség esetében az etikai bizottság ülésének összehívását 
kezdeményezi. 

Az etikai bizottság tagjai: 

 Ügyvezető 
 Orvosigazgató 
 Vezető szakdolgozó 
 Gazdasági igazgató 
 Megfelelőségi tanácsadó 

Az etikai bizottság ülésében nem vehet részt az, aki az etikai vétséget elkövette. 

A bizottság működése: 

A bizottság vezetője az ügyvezető igazgató. A bizottság ülését az ügyvezető igazgató hívja össze, 
minimum három bizottsági tag jelenléte szükséges az ügy tárgyalásához. 

A bizottság állásfoglalását egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetében az 
ügyvezető szavazata a döntő. A bizottság állásfoglalása az ügyvezető döntési körét nem befolyásolja, 
az etikai vétség esetében alkalmazandó szankciók megállapításának joga a bizottsági döntéstől 
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függetlenül az ügyvezető kompetenciája. Az ügyvezető azonban köteles a döntés előtt a bizottsági 
ülést összehívni, a bizottsági állásfoglalást pedig döntése előtt megismerni. 

 

4. Szakmai Vezető Testület 

 
A 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet előírásaival összhangban a gyógyintézet Szakmai Vezető 
Testülete a gyógyintézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott 
szakmai kérdésekben egyetértési jog is megilleti.  
 
A Szakmai Vezető Testület feladatait saját ügyrendjének megfelelően gyakorolja. 

Szakmai Vezető Testület évente legalább két ülést tart, a dolgozók éves és évközi értékeléséhez 
igazodó időszakban. A Szakmai Vezető Testület ülését annak Elnöke hívja össze az előírt  
időközönként, illetve szüksége szerint. 

Köteles összehívni a testület ülését abban az esetben, ha ezt a vezető testület legalább egyharmada 
írásban kezdeményezi. 

A Szakmai Vezető Testület ülésére minden esetben meg kell hívni az ülésen tanácskozási joggal 
rendelkező személyeket.  

A Szakmai Vezető Testület ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A 
szakmai vezető testület határozatait a jelen lévő tagok többségi szavazatával hozza. 

A Szakmai Vezető Testület egyetértése szükséges az összes tag több, mint felének egyetértő 
szavazata mellett az alábbiakhoz: 

 a gyógyintézet szakmai tervéhez, 
 a gyógyintézet fejlesztési prioritásainak meghatározásához, 
 a vezetői, orvosvezető-helyettesi, ápolási igazgató kinevezéseknél a külön jogszabályban 

meghatározott feltételek alóli felmentéshez, 
 a minőségbiztosítási politika kialakításához és a belső minőségügyi rendszerről szóló 

szabályzat elfogadásához, 
 más egészségügyi szolgáltatóval való szakmai együttműködési és konzílium-kérési rendhez. 

 
A gyógyintézet vezetése a szakmai vezető testület tagjaival szemben a testületben kifejtett 
tevékenységük, véleményük, állásfoglalásuk miatt nem hozhat hátrányos munkáltatói döntéseket és 
intézkedéseket. 

A Szakmai Vezető Testület felépítése, összetétele 

A Szakmai Vezető Testület tagjai: 
 Főigazgató / Ügyvezető 
 Orvosigazgató 
 Vezető Szakdolgozó 

A tagok száma háromnál kevesebb nem lehet. 

A Szakmai Vezető Testület Elnöke: 
A Szakmai Testület tagjai közül Elnököt választ. 

A Szakmai Vezető Testület ülésén tanácskozási joggal részt vehet: 
 a fenntartó képviselője 
 a gazdasági igazgató. 
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A Szakmai Vezető Testület feladatai, jogai: 

A Szakmai Vezető Testület: 
 részt vesz a gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, valamint a 

jogszabályban előírt belső szabályzatainak előkészítésében (Intézeti gyógyszerellátás 
rendjéről szóló szabályzat, Ügyleti rend szabályzat, belső minőségügyi szabályzat, további, 
jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatok). 

 véleményezi, illetve rangsorolja a vezetőhelyettesi és a szakmai osztályok vezetői 
munkaköreinek betöltésére beérkezett pályázatokat, 

 a fenntartó, illetőleg a főigazgató felé javaslattételi joga van, illetve 
 a fenntartó, illetőleg a főigazgató felkérésére meghatározott szakmai kérdésben véleményt 

nyilvánít. 

A Főigazgató köteles kikérni a Szakmai Vezető Testület állásfoglalását az alábbi esetekben: 
 jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a vezetőhelyettesek megbízása, a megbízás 

visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, 
 a gyógyintézet szakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetve a megbízás visszavonása. 

 

IX. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉS, BÉLYEGZŐ HASZNÁLAT 
 

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok előtt. A képviseleti jogát esetenként az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság 
dolgozóira külön meghatalmazással átruházhatja. Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az 
ellene indítandó perekben a társaságot Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testülete képviseli. Ha 
a Taggyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálását az ügyvezető kéri, akkor a 
társaságot a perben a Felügyelő bizottságnak a bizottság elnöke képviseli. 

A cégjegyzés a Társaság nevében tett írásbeli jognyilatkozatnak a képviselők részéről meghatározott 
formában történő aláírása. Cégjegyzésre az ügyvezető önállóan jogosult. A cégjegyzés úgy történik, 
hogy a képviseletre jogosult a társaság cégnevéhez saját névaláírását csatolja. A képviselet és az 
ehhez igazodó cégjegyzés módja önálló. 

Az ügyvezető önállóan képvisel és ír alá. 

A képviseletre jogosult személy köteles névaláírását - közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt 
vagy ügyvéd által készített aláírás mintát - a cégbíróságnak benyújtani, vagy a céget a cégbíróság 
előtt személyesen jegyezni. 

Cégbélyegzők mindazon bélyegzők, amelyek a cég hivatalos elnevezését tüntetik fel és lenyomatuk a 
Bélyegző nyilvántartásban szerepel. Cégbélyegzőt azokon az iratokon kell használni, amelyeket 
cégjegyzésre jogosult írt alá és az aláírása alatt a nevet feltüntették. Személyre vagy munkakörre 
vonatkozó bélyegzőhasználatot az ügyvezető engedélyezhet. A cégbélyegzők tárolásáról oly módon 
kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. A cégbélyegzőkről (lenyomatuk 
mintája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) a 
gazdasági igazgató nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója 
személyében változás történik, vagy a bélyegző elvész. Bélyegzőt az ügyvezetőtől lehet írásban 
igényelni. A bélyegző elvesztése esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a bélyegzőt a hivatalos 
lapban érvényteleníteni kell. 

A társaságon kívülre menő iratok hitelességéhez minden esetben cégszerű aláírás szükséges. 

A cégszerű aláírás ismérvei: 



38 
 

 a társaság előnyomott vagy gépelt cégszövege 

 a cégbíróságon bejegyzett, aláírásra jogosult személy aláírása 

Az a dolgozó, aki a társaság nevében jogosultság nélkül vagy a jogosultságát túllépve ír alá, az ebből 
ért minden kárért felelősséggel tartozik. 

 

X. MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 
 

A munkaköri leírás tartalma a következő: 

Név: 

Munkakör: 

Szervezeti egység:  

Közvetlen felettes: 

Jogszabályok: 

A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények, feladatok, jogok, kötelezettségek: 

Érvénybelépés időpontja: 

Címzett aláírása: 

Munkáltatói jogok gyakorlójának aláírása: 

A munkaköri leírást a munkakört irányító vezető készíti el és az eggyel magasabb vezető hagyja 
jóvá. A munkaköri leírások az egyéni nyilvántartási anyag részét képezik. 

 

A munkaköri leírások 2 példányban készülnek: 

1 példány a dolgozóé 

1 példány az irattárba kerül 

XI. MUNKAKÖRÖK ÁTADÁSA 
 

A munkakör átadását és átvételét a felmentést, illetve kinevezést vagy más változást, ennek 
megtörténtét követő 8 napon belül (vagy korábban) kell lefolytatni és jegyzőkönyvben rögzíteni. 

A jegyzőkönyv tartalmazza: 

 a munkakör átadás okát 

 a munkakör megnevezését 

 az átadó és átvevő nevét 

 a felmentő és a kinevező irat keltét és számát 

 az átadás-átvétel megkezdésének és befejezésének dátumát 
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 az átadott-átvett munkakör átadáskori állapotát jellemző legfontosabb, leglényegesebb 
adatokat 

 a folyamatban lévő és tervezett feladatokat, kötelezettségeket, szükséges intézkedéseket, 
dokumentációkat, iratokat 

 az átadás-átvételben résztvevők névsorát 

 az átadó nyilatkozatát, mely szerint a munkakörrel kapcsolatos minden lényeges ügyben 
tájékoztatást adott 

 a szervezeti egység rendelkezésére bocsátott eszközök leltár szerinti átadásának 
megtörténtét 

 az átadó, az átvevő és a résztvevők aláírását 

 

A jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni: 

1 példány az átadó példánya 

1 példány az átvevő példánya 

1 példány az irattár példánya 

XII. HELYETTESÍTÉS 
 

Ha az ügyvezető a sajátos ügyvezetői feladatainak ellátásában akadályoztatva van, akkor a társaság 
tagja gondoskodik a feladatok megoldásának módjáról (egy ügyvezető esetén). 

Egy ügyvezető esetén az ügyvezető helyettesítése a társaság munkaszervezetének vezetésére 
vonatkozik (nem a képviseletre). 

Az ügyvezetőt távolléte, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott vezető (vagy vezetők) 
helyettesíti. A helyettesítésre vonatkozó feladatokat, hatáskört és felelősséget a megbízásnak 
tartalmaznia kell. 

A vezetők helyettesítésére - távollétük, illetve akadályoztatásuk esetén a munkaszerződésben, illetve 
a munkaköri leírásban meghatározott funkciók betöltői (vagy személyek) jogosultak. 

Meg kell határozni a helyettesítési sorrendet (első helyettes, második helyettes), továbbá a 
helyettesítés terjedelmét, korlátait, a hatáskört és a felelősséget. 

Az intézményben az egészségügyi ellátás területén közreműködői szerződésseldolgozó orvosok és 
szakdolgozók a helyettesítésükről maguk gondoskodnak. Az intézményt nem terheli a helyettesítés 
kötelezettsége és annak költségei. 

A magánellátások területén – kiemelten a Magán Házi Segítségnyújtás területén – 
munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló helyettesítéséről a munkaadó gondoskodik. Egyéb 
(pld. megbízási) szerződés keretében a feladatot ellátó ápolók / gondozók feladatvégzésük arányában 
jogosultak díjazásra, esetleges távollétük vagy betegségük esetében azonban „Az Ormánság 
Egészségéért” Nonprofit Kft. köteles biztosítani a gondozottak folyamatos ellátását, a vállalt 
megbízások teljesítését, a kieső személyi állomány helyettesítését. 
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XIII. A BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS ÉS AZ UTALVÁNYOZÁSI 
JOGKÖRÖK SZABÁLYOZÁSA 

 

Az ügyvezető rendelkezési joga a bankszámla felett önálló, valamint korlátozás nélkül önállóan 
utalványoz. 

Utalványozási jogkörre, bankszámla hozzáférésre az ügyvezető igazgató Megbízást adhat „Az 
Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. munkavállalója részére. 

Az utalványozásra feljogosított dolgozók kötelesek megvizsgálni, ellenőrizni: 

 az okmányok jogszabályok szerinti megfelelését, szabályszerűségét és számszaki helyességét 

 a kifizetések és befizetések jogosságát, indokoltságát 

 

XIV. A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
A munkáltató köteles: 

 a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az egyéb 
jogszabályok szerint foglalkoztatni, tájékoztatni a munkavégzés lényeges, jogszabályban 
előírt körülményeiről valamint személyes adatai kezeléséről 

 az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani (az erre vonatkozó 
szabályok betartásával) 

 a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, 
kötelezettségeit teljesíteni tudja 

 a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni 

 a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani  

 a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve a 
munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni 

 a munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú 
felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók 

 a munkáltató írásbeli intézkedését köteles megindokolni, ha az ellen a munkavállaló 
jogorvoslatot kezdeményezhet, ebben az esetben a jogorvoslat módjáról és határidejéről a 
munkavállalót tájékoztatni kell 

 a munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkaviszonyból eredő munkáltatói 
jogokat és kötelezettségeket (munkáltatói jogkör) mely személy gyakorolja, illetve teljesíti 

 ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított szerv, illetőleg személy gyakorolta, eljárása 
érvénytelen 

 

XV. A MUNKAVÁLLALÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

A társaság valamennyi munkavállalójának joga: 
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 megismerni a társaság terveit és célkitűzéseit, részt venni azok kialakításában és munkájával 
összefüggő javaslatait megtenni. 

 végzett munkájáért a Munka Törvénykönyve, a munkaszerződés és a belső szabályzatok 
alapján részére járó bért, keresetet, juttatást, kedvezményt megkapni 

 megkövetelni az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását 

 a munkáltatói utasítást nem teljesíteni, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy 
munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik 

 

A társaság valamennyi munkavállalója köteles: 

 Jogait rendeltetésszerűen és a társaság érdekeinek megfelelően gyakorolni, munkáját a 
társaság vezetőivel és munkavállalóival együttműködve végezni 

 a legjobb tudásával elősegíteni a társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes 
teljesítését 

 a munkakörével összefüggő jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban foglalt 
előírásokat megismerni, azokat munkavégzése során maradéktalanul alkalmazni, 
végrehajtásukat elősegíteni és ellenőrizni 

 munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan 
magatartást tanúsítani, hogy ez saját, vagy más egészségét és testi épségét ne 
veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást vagy helytelen megítélését ne idézze 
elő 

 a munka- és tűzvédelmi, valamint egyéb biztonságtechnikai előírásokat megismerni, 
betartani, az időszakos oktatáson részt venni 

 munkahelyén az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni, a technológiai-, 
munkarend-, munka- és bizonylati fegyelmet megtartani 

 munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel eltölteni, munkaköri 
feladatait az előírt határidőre és jó minőségben végrehajtani, munkakörével járó ellenőrzési 
feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni 

 a felettese által kiadott munkát a kívánt időben megkezdeni, a vonatkozó jogszabályoknak 
és utasításoknak megfelelően, legjobb tudása szerint határidőre végrehajtani és 
tevékenységéről felettesének beszámolni 

 a Munka Törvénykönyve, illetve a munkaszerződése alapján — különösen indokolt esetben 
— munkakörébe nem tartozó munkát, illetve állandó munkahelyén kívüli munkát is 
elvégezni 

 megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása saját, vagy más személy életét, 
testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné 

 az utasítást adó figyelmét felhívni, ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő és a 
munkavállaló ezzel számolhat (az utasítás teljesítését azonban nem tagadhatja meg) 

 vezetőjének bejelenteni a további munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló jogviszony 
létesítését 

 munkája során tudomására jutott, személyekre, illetve a társaságra vonatkozó olyan 
információkat, melyek a cég gazdasági érdekeit sérthetik, üzleti titokként kezelni 
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 szakmai felkészültségét folyamatosan fejleszteni, az előírt szakmai oktatásokon, 
továbbképzéseken részt venni, munkája ellátásához szükséges és előírt szakképesítést 
megszerezni 

 a munkavégzés során észlelt hiányosságokat feltárni és a munkamódszerek 
továbbfejlesztését kezdeményezni 

 a társaság tulajdona védelmével kapcsolatos előírásokat maradéktalanul betartani, a 
rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, gépeket, felszereléseket, anyagokat gondosan 
kezelni, csak a társaság érdekében felhasználni, illetve hasznosítani (a jogtalan használattal a 
társaságnak okozott kárt a munkajog szabályai alapján kell megtéríteni) 

 a munkáltatónál hatályban lévő szabályzatokat és házirendet betartani 

 a munkáját a szakmai protokolloknak és az etikai követelményeknek megfelelően végezni, az 
orvosi titoktartás követelményeit betartani, a személyes adatok védelmét biztosítani 

 

XVI.A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA 
 

A munkáltatói jogkör felöleli: 

 a munkaviszony létesítését, megszüntetését 

 a munkaszerződés módosítását 

 a munkabér (alapbér, prémium, jutalom) megállapítását 

 a munka minősítését 

 a munkajogi felelősség megállapítását, kártérítés kiszabását 

 kiküldetések elrendelését, szabadságok engedélyezését 

 munkakörök számának meghatározását 

 korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó kérelmek engedélyezését 

 fő álláson kívüli munkaviszony létesítésének engedélyezését  

 külföldi kiküldetés, illetve munkavégzés engedélyezését 

 saját személygépkocsi hivatali célú használatára megállapodás kötését 

 

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a taggyűlés gyakorolja.A társaság dolgozói tekintetében a 
munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 

Az ügyvezető kizárólagos hatáskörébe tartozik, pld.: 

 a munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása 

 munkajogi felelősség megállapítása, kártérítés kiszabása 

 fizetés nélküli szabadság kiadása 

 külföldi kiküldetés engedélyezése 

 tanulmányi szerződés megkötése 
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 a társaság egészét érintő munkaidő és pihenőidő meghatározása 

 a társaság egészét érintő bérpolitikai elvek meghatározása 

 a vezetők munkabérének megállapítása 

 a dolgozók jutalmazásának engedélyezése 

 munkaügyi vitában a munkáltatói döntés meghozása 

Az ügyvezető a nem kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a munkáltatói jogokat a vezetőkre 
átruházhatja. 

Az ügyvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az illetékes vezetőt véleményezési és 
javaslattételi jog illeti meg. 

A munkáltatói jogok megosztásában biztosítani kell, hogy azok összhangban legyenek a vezetők 
munkakörében meghatározott hatáskörrel és felelősséggel. 

Az ügyvezetőnek felelősséget kell vállalnia a taggyűlés előtt a munkáltatói jogok gyakorlásának 
jogszerűsége és célszerűsége felől. 

A Munkatörvénykönyvének munkavégzésre vonatkozó szabályainak betartása és betartatása minden 
vezetőnek kötelessége. 

 

XVII.TITOKTARTÁS 
 

1.Az üzleti titok megőrzése 
 

A társaság minden tagja és alkalmazottja, továbbá ügyvezetője köteles a munkája során tudomására 
jutott üzleti titkokat, valamint a munkáltatóra, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú 
információkat, megőrizni. 

Senki sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével 
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, a társaságra vagy más 
személyre hátrányos következménnyel járna. 

A társaság tagja, ügyvezető igazgatója és a munkavállalója az üzleti titok megszegésért anyagi 
felelősséggel tartozik. 

Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, műszaki megoldások, üzleti 
elképzelések, amelyek a társaság rendeltetésszerű működéséhez szükségesek, ugyanakkor azok 
nyilvánosságra kerülése, illetéktelen személyek birtokába jutva, veszélyeztetik a rendeltetésszerű 
működést, a társaság piaci pozícióját, gazdasági érdekeit. 

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy 
adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása 
a jogosult - ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit 
sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges 
intézkedéseket megtette. 

Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai 
közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és 
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önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való 
rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével 
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön 
törvény közérdekből elrendeli. 

A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz való hozzáférést, 
amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, 
feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

Az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre 
köteles a jogviszonnyal összefüggő és az előző bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatokra 
vonatkozóan tájékoztatást adni. A felvilágosítás oly módon is történhet, hogy az adatokat a honlapon 
vagy a hirdetményi lapban teszik közzé. A felvilágosítás megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást 
kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv 
eljárása kezdeményezhető. 

Az üzleti titok körébe tartozó dokumentumokat, anyagokat az ügyvezető írásbeli rendelkezéssel 
annak minősít. 
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2.Egészségügyi dolgozói titoktartási kötelezettség 
 

Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló más személyt, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi 
szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott minden adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli 
korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. E kötelezettsége független 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 az esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy 
jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő. Ez utóbbi alapján a nyomozóhatóság, 
ügyészség, bíróság, orvosszakértő, szabálysértési eljárást lefolytató szerv megkeresésére az 
egészségügyi szolgáltató az egészségügyi adatokba betekintést enged, sőt megkeresés nélkül is 
köteles tájékoztatni a rendőrséget, ha a beteg első vizsgálata során olyan sérülést tapasztal, amely 
feltehetően bűncselekmény következménye (pl. lőtt seb), illetve, ha pl. a gyermek sérülése 
feltehetően bántalmazás vagy elhanyagolás következménye. 

 

XVIII. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS SZERVEKKEL VALÓ KAPCSOLAT, A 
TÁJÉKOZTATÁS RENDJE 

 

A Társaság gazdálkodásának jogszabály által meghatározott adatai nyilvánosak, melyek időszakos 
közzététele az ügyvezető hatásköre. 

A tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak tevékenységét a Társaság dolgozóinak az alábbi 
szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak 
minősül. 

A felvilágosítás, nyilatkozat során az eljárás alábbi: 

A Társaságot érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az ügyvezető igazgató, 
vagy az általa esetenként megbízott munkatárs jogosult. 

A nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos 
válaszokat kell adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív 
ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni 
az üzleti, orvosi titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a Társaság jó hírnevére és 
törvényes érdekeire. 
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1. PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA 

1.1. Az „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. (7960 Sellye, Bodonyi N. u. 1/A., cégjegyzék száma: 
02-09-073064, képviseli: dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató) Intézmény (a továbbiakban Intézmény) 
a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
2010. június 01-én hatályba lépett „Az Ormánság Egészségéért Non-profit Kft. Közzétételi 
Szabályzata” szabályzatot adta ki. Az elmúlt évek jogszabályi változásai és az Intézmény szervezeti 
változásai indokolják ezen szabályzat megújítását. Ezért megalkottuk és hatályba helyezzük jelen 
„Közzétételi szabályzat” (a továbbiakban a Szabályzat) dokumentumot, mellyel egyben a korábban 
hatályos „Az Ormánság Egészségéért Non-profit Kft. Közzétételi Szabályzata” szabályzat hatályát 
veszti, jelen Szabályzat ennek helyébe lép. Jelen Szabályzat célja, hogy alkalmazásával az Intézmény 
a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok (továbbiakban „közérdekű adatok”) elektronikus 
közzétételi kötelezettségének megfeleljen, szabályozza és meghatározza a közzététel szervezési és 
ügyviteli feltételeit. 

1.2. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylégére vonatkozó szabályozás az Intézmény 
„Adatkezelési, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat” -ának keretében lett megállapítva. 

2. A SZABÁLYZAT ALANYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA 

Jelen Szabályzat alanyi hatálya kiterjed az Intézmény vezető tisztségviselőire, valamennyi 
dolgozójára és az Intézménnyel szerződéses jogviszonyban lévő valamennyi szolgáltatóra. 
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a közérdekű adatok közzétételére, az ezzel kapcsolatos 
mindennemű tevékenységre. 

3. RELEVÁNS ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 

3.1. Jelen Szabályzat megalkotásával az Intézmény eleget tesz az alábbi jogszabályok szabta 
kötelezettségének: 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(továbbiakban Info tv.)  

 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 
szükséges közzétételi mintákról (IHM Rend.) 

 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az 
egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az 
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 

3.2. További kapcsolódó jogszabályok: 
 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.) 
 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére 

vonatkozó szabályairól 
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.) 
 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbtv.) 

4. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 

4.1. Az Info tv. értelmező rendelkezései alapján: 
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közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy 
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, 
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, 
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, 
szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt 
adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött 
szerződésekre vonatkozó adat; 

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek 
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből 
elrendeli; 

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - 
az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek 
között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 
adatfeldolgozóval végrehajtatja 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

4.2. Jelen szabályzat alkalmazása során: 

saját honlapon közzétevő: az az adatfelelős, aki a közérdekű adatokat külön adatközlő 
közreműködése nélkül saját honlapján teszi közzé. 

közzétételre rendelt adatok vagy kötelezően közzéteendő adatok: Az Info tv. 37. § szerinti közzétételi 
listákon meghatározott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

4.3. Jelen szabályzat közérdekű adatokra vonatkozó rendelkezéseit a közérdekből nyilvános adatokra 
is megfelelően alkalmazni kell. 

5. A KÖZZÉTÉTEL HELYE, MÓDJA 

5.1. A közzétételre rendelt adatokat az Intézmény vagy Sellye Város Önkormányzata honlapján kell 
közzétenni. Az Intézmény a közzétételre rendelt adatokat saját honlapján teszi közzé, amennyiben 
rendelkezik honlappal, és az üzemképes. Amennyiben az Intézmény honlapja nem áll rendelkezésre 
vagy nem tölthető fel adatokkal, úgy a közzététel Sellye Város Önkormányzata honlapján keresztül is 
teljesíthető. 

5.2. A közzétételre szolgáló honlap elérhetetlenségét okozó bármely üzemzavar esetén a saját 
honlapon közzétevő vagy az adatközlő köteles munkaidőben az üzemzavar elhárítását haladéktalanul 
megkezdeni. 
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5.3. A közzétett adatokat védeni kell a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés és sérülés 
ellen. Amennyiben az adatok ismételt előállítása és közzététele más módon nem, vagy csak 
aránytalan költségekkel lenne biztosítható, a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés 
vagy sérülés esetére a közzétett adatokról biztonsági másolatot kell készíteni. Megsemmisülés, 
sérülés vagy jogosulatlan megváltoztatás, törlés esetén az adatfelelős köteles együttműködni az 
adatközlővel a helyreállításban, és az adatokat szükség esetén újra átadni. 

5.4. A saját honlapon közzétevőnek, illetve az adatközlőnek az adat közzétételével, helyesbítésével, 
frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatban naplóznia kell az esemény bekövetkeztének dátumát 
és időpontját, valamint az esemény kiváltásában közreműködő felhasználó nevét. A naplózott 
adatállományt védeni kell a megsemmisítéstől, az illetéktelen személy általi módosítástól, az egyes 
bejegyzések törlésétől vagy a bejegyzések sorrendjének megváltoztatásától, illetve biztosítani kell, 
hogy a napló tartalmához csak arra feljogosított személyek férhessenek hozzá. A naplóról 
rendszeresen biztonsági másolatot kell készíteni. 

5.5. A közzétételre szolgáló honlap nyitó oldalán a kötelezően közzéteendő adatokra mutató 
hivatkozást kell elhelyezni jól látható módon, „Közérdekű adatok” megnevezéssel (menüpont neve). 
Ugyancsak a honlap nyitó oldalán, továbbá fel kell tüntetni az egységes közadatkereső rendszerre, a 
központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást is. 

5.6. A közzétételt olyan módon kell megtenni, hogy a közzétett adatok az internetes honlapon bárki 
számára korlátozás mentesen elérhető legyen, a hozzáférést díjmentesen kell biztosítani, az 
személyazonosításhoz vagy személyes adatok közléséhez nem köthető. 

5.7. Biztosítani kell az elérhető tartalom széles körű olvashatóságát, egészében és részleteiben is 
adatvesztés- és torzulásmentes betekinthetőségét, nyomtathatóságát és másolhatóságát. A 
kötelezően közzéteendő adatoknak akadálymentesített, vakok és gyengénlátók számára is elérhető 
változatban is rendelkezésre kell, hogy álljanak. 

5.8. Az elektronikusan közzétett adatok - ha e törvény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik - 
a honlapról nem távolíthatóak el.  

5.9. A közzétételre rendelt adatokat az egységes közadatkereső rendszerbe is továbbítani kell 
(www.kozadat.hu) közzététel céljából, az adatok frissítéséről gondoskodni szükséges. 

5.10. A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, 
valamint az egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst az 
elektronikus közzététel kötelezettsége alól. 

6. A KÖZZÉTEENDŐ ADATOK 

6.1. A közzétételre rendelt adatokat az IHM Rend. és az Info tv. rendelkezéseiben megállapított 
szerkezeti bontásban és tartalommal, közzétételi egységenként a közzétételi listákban kell 
megjeleníteni, közzétenni. 

6.2. Az Intézmény az alábbi közzétételi listákat köteles közzétenni tevékenységéhez kapcsolódóan: 

 Általános közzétételi lista: az Info tv. 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában 
meghatározott adatokat, az 1. mellékletben foglaltak szerint; 

 Különös közzétételi lista: jogszabály által az ágazatra vagy a közfeladatot ellátó szervtípusra 
vonatkozóan meghatározott egyéb közzéteendő adat; 
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 Egyedi közzétételi lista: az Intézmény vezetője - a Hatóság véleményének kikérésével -, 
valamint jogszabály a közfeladatot ellátó szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó 
szervekre vagy azok egy részére kiterjedő hatállyal meghatározott további kötelezően 
közzéteendő adatkör. 

6.3. Az Intézmény vezetője a közzétételi listában nem szereplő közérdekű adatokra vonatkozó 
adatigénylések adatai alapján legalább évente felülvizsgálja az általa kiadott közzétételi listát, és a 
jelentős arányban vagy mennyiségben felmerült adatigénylések alapján azt kiegészíti. 

6.4. A közzétételi listában a közzététel gyakorisága is megállapítható. 

6.5. A közzétételre szolgáló honlapon közérthető formában tájékoztatást kell adni a közérdekű adatok 
egyedi igénylésének szabályairól, valamint az ehhez kapcsolódó jogorvoslati lehetőségekről.   

6.6. Az egyes közzétételi egységekhez tartozó adatokat több önálló adatállományban is meg lehet 
jeleníteni, illetve azok a honlap egyéb pontjaira mutató hivatkozás elhelyezésével is megjeleníthetőek. 

7. A KÖZZÉTETT ADATOK MÓDOSÍTÁSÁRA, FRISSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

7.1. A közzétételi egységekben fel kell tüntetni a legutóbbi módosítás idejét, ha a közzétételi egység 
korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozást, archív állományba 
helyezett közzétételi egység esetén a külön jogszabályban foglaltakat. 

7.2. Amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja elő, az adat 
frissítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, és az adat 
mellett fel kell tüntetni az adatváltozás (frissítés) tényét és idejét, az új állapot fellelhetőségét, valamint 
feltűnő módon azt, hogy az archívumban elérhető adat nem időszerű.  

7.3. Téves vagy pontatlan adatok helyesbítése esetén a téves vagy pontatlan adat nem tehető 
elérhetővé sem a honlapon, sem az egységes közadatkereső rendszer számára. 

7.4. A frissített adat új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve az adat 
előző állapotának archív állományban való elérhetőségét. 

7.5. Ha a közzétett közérdekű adatok megváltoznak és ez érinti az egységes közadatkereső 
rendszerben közzétett leíró adatokat, úgy ezt is a jogszabályban meghatározott megőrzési idő alatt 
karban kell tartani, az újonnan közzétett közzétételi egységre vonatkozó új leíró adatokat létrehozni, 
az eredeti (változás előtti) közzétételi egységben az új közzétételi egység elérhetőségére utalni, a 
pontatlan, téves vagy időszerűtlen leíró adatot helyesbíteni. 

8. A KÖZZÉTÉTEL SZERVEZETI ILLESZKEDÉSE: FELADATOK, FELELŐSSÉGI - ÉS 
HATÁSKÖRÖK A KÖZZÉTÉTEL SORÁN 

8.1. Adatfelelős szerv vezetője: 
Az Intézményvezető az Adatfelelős szerv vezetőjeként: 

 felel a közzétételi szabályzat megalkotásáért, frissítéséért és betartásáért, 
 irányítja és ellenőrzi a közzétételi szervezet működését, 
 biztosítja a működés forrásait és keretrendszerét. 
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8.2. Adatfelelős feladatai, azok ellátása:  
A Gazdasági igazgató az adatfelelős közzétételi feladatait ellátja, gondoskodik a közzétételről, a 
közzétett adatok jogszabály szerinti frissítéséről, a közzétételi listákon szereplő adatok pontos és 
naprakész megjelenítéséről, az alábbiak szerint: 

 a közzétételre rendelt adatokat összegyűjti, előállítja, ezeket továbbítja az adatközlő felé, 
 a közzétett adatok változása esetén gondoskodik az új adatok továbbításáról az adatközlő 

felé, 
 az általános közzétételi listában meghatározott időközönként felülvizsgálja a közzétett 

adatokat, és azok változása esetén gondoskodik az új adatok továbbításáról az adatközlő 
felé, 

 ellenőrzi az általa átadott és a közzétett közérdekű adatok egyezőségét,  
 a közzétett adatok pontosságát, időszerűségét és értelmezhetőségét folyamatosan 

figyelemmel kíséri, 
 szükség szerint kezdeményezi a tévesen közzétett adatok helyesbítését, 
 gondoskodik a közzétételre rendelt adatok közadatkereső portálon (www.kozadat.hu) történő 

megjelentetéséről, naprakészen tartásáról, 
 az Info tv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítését folyamatba építve 

vizsgálja, ennek eredményéről évente legalább egy alkalommal átfogó jelentést készít az 
Intézményvezető részére. 

8.3. Adatközlő feladatai, azok ellátása: 
8.3.1. Az adatközlői feladatai különösen: 

 üzemelteti a honlapot,  
 biztosítja a honlap közérdekű adatok jogszabály szerinti közzétételére való alkalmasságát, 

technikai és strukturális szempontból is, 
 változtatás nélkül közzé teszi a honlapon a részére átadott közérdekű adatokat,  
 biztosítja az adatok közzétételének, helyesbítésének, frissítésének vagy eltávolításának 

naplózását  
 gondoskodik a részére átadott adatok védelméről, biztonsági mentéséről, a tévesen közzétett 

adatok helyesbítéséről, 
 az adatok közzététele, azok módosítása esetében betartja az adatok feltöltési idejének 

jelölésére, módosítására, frissítésére és archiválására vonatkozó szabályokat. 

8.3.2. Az Adatközlő feladatait saját honlapon történő közzététel esetében a honlap adminisztrátori 
jogosultsággal rendelkező, erre kijelölt felelőse látja el. 

8.3.3. Amennyiben a közadatok nem az adatfelelős saját honlapján kerülnek közzétételre, úgy az 
adatközlő gondoskodik az adatok honlapon való közzétételéről, és arról, hogy egyértelmű legyen az, 
hogy az egyes közzétett közérdekű adatok melyik szervtől származnak, illetve melyikre vonatkoznak. 

8.4. Az együttműködés rendje 
8.4.1. Az adatfelelős a közadatokat elektronikus úton közzétételre alkalmas (Word (doc, docx, rtf), Excel 
(xls, xlsx) vagy PDF formátumban adja át az adatközlő részére. Az átadott adatok közzétételét a lehető 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 3 munkanapon belül meg kell tenni. 

8.4.2. Az adatközlő elektronikus úton tájékoztatja az adatfelelőst a közérdekű adatok közzétételének 
megtörténtéről. Az adatfelelős a közzétételt követően ellenőrzi az átadott és a közzétett adatok 
egyezőségét.      
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8.4.3. Az Adatvédelmi tisztviselő a közérdekű adatok közzétételére vonatkozóan észrevételeket 
tehet, javaslatot fogalmazhat meg, továbbá a közzétételért felelős munkatársak tanácsát, 
állásfoglalását kérhetik a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatosan. 

8.4.4. Az informatikai rendszer hibája esetén a javításba a szükséges szakembereket haladéktalanul 
be kell vonni (informatikus, telekommunikációs szolgáltató, honlap fejlesztő stb.). 

8.4.5. A közzététel érdekében a feladatgazdák, a szervezeti egységek vezetői és munkatársaik 
kötelesek együttműködni, a szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatában és az egyes 
munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak szerinti helyettesítési feladatokat a közzététel 
kapcsán is ellátni. 

8.4.6. A jelen Szabályzatban meg nem jelölt, nem nevesített munkakörökben dolgozó munkavállalók, 
feladatellátók is kötelesek a közzététel érdekében kollégáikkal együttműködni, adatot szolgáltatni, 
továbbá a közzététel érdekében a felettesük által megjelölt feladatokat ellátni. 

9. A SZERV MEGSZŰNÉSE 

9.1. A szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli. 

9.2. A saját honlapon közzétevő vagy az adatfelelős jogutód nélkül történő megszűnése esetén a 
közzétett közzétételi egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék működtetője részére. 
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1. PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA 

Az „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. (7960 Sellye, Bodonyi n. u. 1/A., cégjegyzék 
száma: 02-09-073064, képviseli: dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató) Intézmény (a továbbiakban 
Intézmény) a panaszügyek kezelésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2011. június 01-én 
hatályba lépett „Belső szabályzat a Panaszügyek kezeléséről” szabályzatot adta ki. Az elmúlt évek 
jogszabályi változásai, az Intézmény szervezeti változásai továbbá a mikro- és makro társadalmi 
változások egyaránt indokolják ezen szabályzat megújítását. Ezért megalkottuk és hatályba helyezzük 
jelen „Panaszkezelési szabályzat” (a továbbiakban a Szabályzat) dokumentumot, mellyel egyben a 
korábban hatályos „Belső szabályzat a Panaszügyek kezeléséről” szabályzat hatályát veszti, jelen 
Szabályzat ennek helyébe lép. Jelen Szabályzat célja, hogy alkalmazásával a betegek jogainak 
érvényesítése, panaszügyinek intézése jogszerűen és hatékonyan történjen. 

2. A SZABÁLYZAT ALANYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA 

Jelen Szabályzat alanyi hatálya kiterjed az Intézmény vezető tisztségviselőire, valamennyi 
dolgozójára és az Intézménnyel szerződéses jogviszonyban lévő valamennyi szolgáltatóra. 
A Szabályzat tárgyi hatálya az Intézménynél folytatott egészségügyi ellátásra, azon belül a 
betegek és hozzátartozóik által az Intézmény nyújtotta egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos 
panaszügyeire terjed ki. 

3. RELEVÁNS ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 

Jelen Szabályzat megalkotásával az Intézmény eleget tesz az 1997. évi CLIV. törvény az 
egészségügyről jogszabály előírásainak, a Szabályzat e jogszabálynak különösen a 29. és 30. §-aira 
tekintettel került kialakításra. 

4. A BETEGET MEGILLETŐ PANASZJOG, A PANASZKEZELÉS ALAPELVEI 

4.1. A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve 
fenntartójánál panaszt tenni. Az Intézmény a betegek ezen jogát elismeri, a panasztételhez fűződő 
jogaik gyakorlását elősegíti. 

4.2. A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban 
meghatározottak szerint - a panasz kivizsgálása érdekében - a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi 
képviselőt foglalkoztató szervhez és más szervekhez forduljon. Erre a körülményre a szolgáltató 
köteles a beteg figyelmét felhívni.  

4.3. A panaszjog gyakorlása nem azt jelenti, hogy a beteg egyéb jogorvoslati lehetőségeket nem 
vehet igénybe. 

4.3. Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek 
eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül 
írásban tájékoztatni.  

5. TÁJÉKOZTATÁS A PANASZKEZELÉSRŐL 

5.1. Az Intézmény jelen Szabályzatát közzéteszi honlapján: 
https://oekp.hu/oek/kozerdeku-adatok/ 
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5.2. Az Intézmény a panaszügyek kezelésének elősegítése és a betegek jobb tájékozódása érdekében 
röviden megfogalmazott panaszkezelési tájékoztatót és panaszbejelentő űrlapot tesz elérhetővé 
honlapján: https://oekp.hu/oek/panasz-kezeles/ 

5.3. Az Intézmény a betegjogi képviselő nevét és elérhetőségét kifüggeszti a betegtérben. 

6. A PANASZTÉTEL MÓDJA, A BETEGPANASZOK FOGADÁSA 
 
6.1. Az Intézménynél a panasztételre, panaszbejelentésre a bejelentő által választott formában van 
lehetőség, akár szóban, telefonon, írásban vagy elektronikus úton (e-mail címre küldött üzenettel 
vagy panaszkezelési űrlap kitöltésével).  

6.2. A gyorsabb ügyintézés céljából a panaszokat közvetlenül az alábbi címekre lehet küldeni, 
betegérdeklődés során ezen címeket kell megadni: 
Postacím: 7960 Sellye, Bodonyi N. u. 1/A. Ügyvezető igazgató részére 
E-mail cím: panaszkezeles@oekp.hu 
Panasz közvetlenül a honlapunkról indított űrlap elküldésével is lehetséges: 
https://oekp.hu/oek/panasz-kezeles/ 

6.3. A szóban vagy telefonon közölt panaszok esetében minden lehetőt meg kell tenni annak 
érdekében, hogy a panasztevő közvetlenül az ügy kivizsgálásáért felelős Ügyvezető igazgatónak 
tehesse meg panaszát közvetlenül.  

6.4. Amennyiben a szóban vagy telefonon jelzett panaszt nincs mód közvetlenül az Ügyvezető 
igazgatóhoz irányítani, úgy a panaszt fogadó munkatárs kötelessége: 

 az érintettet tájékoztatni arról, hogy az általa megadott személyes adatai a panaszügy 
kezelése érdekében rögzítésre kerülnek; 

 feljegyezni a panaszos panaszát, annak minden körülményét az általa előadottak szerint; 
 elkérni és rögzíteni azt az általa megadott címet, melyre az Intézmény panaszára adott 

válaszát küldheti. 

6.5. A panaszbejelentés kivizsgálása mellőzhető, amennyiben a panasz a korábbival azonos tartalmú, 
névtelen, illetve a Ptk. szerint elévült (5 éven túli). A kivizsgálás mellőzéséről az Ügyvezető igazgató 
dönt. 

7. A PANASZÜGYEK NYILVÁNTARTÁSA 

7.1. A panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve annak kivizsgálásával összefüggő iratokat 
5 évig meg kell őrizni. 

7.2. Az Intézmény a panaszok nyilvántartására a jelen szabályzat 1. mellékletét képző 
nyilvántartólapot rendszeresíti. 

7.3. A panaszügyek nyilvántartólapjait és a panaszügyekhez tartozó dokumentációt elkülönítetten kell 
tárolni, az egyes panaszügyekhez tartozó dokumentumokat együttesen tárolva.  

8. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BETEGJOGI KÉPVISELŐVEL 

8.1. A kinevezett betegjogi képviselő: 
a) segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos 
megjegyzések, kérdések feltételében, 
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b) segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, 
c) a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, 
fenntartójánál, illetve - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - eljár az arra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget, 
d) rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, 
azok változásáról, illetve a betegjogok érvényesüléséről az egészségügyi szolgáltatónál. 
 
A betegjogi képviselő a tevékenysége során az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatban 
észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra köteles felhívni a szolgáltató vezetőjének, illetve 
fenntartójának a figyelmét, és azok megszüntetésére javaslatot tesz. A felhívás eredménytelensége 
esetén a betegjogi képviselő jogosult az illetékes szervhez, illetve személyhez fordulni.  

A betegjogi képviselő - az ellátás zavartalanságát nem veszélyeztetve - illetékességi körében jogosult 
az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni, a vonatkozó iratokba betekinteni, az 
egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni. 

8.2. A jelen Szabályzat hatálya alá személyek e 8.1. pont szerinti feladatainak ellátása és jogainak 
biztosításának érdekében kötelesek a betegjogi képviselővel együttműködni, kötelesek továbbá a 
betegjogi képviselő megkeresésének tényéről és körülményeiről az Intézmény ügyvezető igazgatóját 
haladéktalanul értesíteni. 

8.3. Az Intézmény az ügyféltérben kifüggesztett tájékoztató és a honlapján a panaszkezelésről 
közzétett információ útján biztosítja, hogy a betegek és hozzátartozóik a betegjogi képviselő kilétét 
és elérésének módját megismerhessék. 

8.4. A betegjogi képviselő észrevételeit az Intézmény ügyvezető igazgatója harminc munkanapon 
belül érdemben megvizsgálja, és az azzal kapcsolatos állásfoglalásáról a betegjogi képviselő útján 
tájékoztatja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervet. 

9. A PANASZÜGYEK INTÉZÉSÉNEK SZERVEZETE, FELELŐSSÉGI KÖRÖK 

9.1. Panaszkezelési Szabályzat 
A panaszkezelési szabályzat naprakészen tartása, jóváhagyása és kihirdetése az Intézmény 
ügyvezető igazgatójának feladata. 

9.2. A panasz fogadása 
9.2.1. A postai címre küldött, a panaszkezeles@oekp.hu címen fogadott illetve a honlap űrlapján 
keresztül elküldött e-maileket közvetlenül az Intézmény ügyvezető igazgatója fogadja. 

9.2.2. A szóban közölt panaszügyet minden, az egészségügyi ellátásban dolgozó kolléga fogadni 
köteles, és azt a jelen Szabályzat 6.3 és 6.4 pontjai szerint kezelni. 

9.3. A panaszügy kezelése, felelősségi körök 
A betegpanaszok kezelése az ügyvezető igazgató (főigazgató) felelősségi körébe tartozik, melynek 
keretében intézkedik a panaszügy kivizsgálása, a döntés meghozatala, ennek megfelelő intézkedések 
megtétele, valamint a panaszos értesítése érdekében. 

A betegpanaszok kivizsgálása során az orvosigazgató az ügyvezető igazgató (főigazgató) munkáját 
támogatja, a rá bízott feladatokat ellátja. 
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A betegpanaszok kivizsgálásába az ügyvezető igazgató (főigazgató) a panaszügy természetétől 
függően további személyeket vonhat be – a vezető szakdolgozót, a gazdasági igazgatót, az 
adatvédelmi tisztviselőt, a megfelelőségi tanácsadót, az informatikust illetve bármely, az adott ügy 
kivizsgálásához szükséges munkatársat, - akik kötelesek az így rájuk bízott feladatot elvégezni, 
titoktartás terhe mellett. 

A panaszügyekből fakadó fegyelmi intézkedések iránti döntések meghozatalában, az intézkedések 
megtételében a fegyelmi bizottság támogathatja az ügyvezetőt. 

9.4. A panaszügyi bizottság munkája 
Az Intézmény a betegpanaszok hatékony és objektív kivizsgálása és kezelése érdekében Panaszügyi 
bizottságot működtet. A bizottság feladata az ügyvezető szakmai támogatása a panaszügyek 
megítélésében. A bizottság összehívása nem kötelező a panaszügy intézéséhez, az komplex ügyekben 
javasolt. 

A panaszügyi bizottság tagjai: 

 Ügyvezető 
 Orvosigazgató 
 Vezető szakdolgozó 
 Megfelelőségi tanácsadó 

A bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a gazdasági igazgatót, szükség esetén további 
személyeket. 

A bizottság ülésére nem hívható meg az, aki ellen a panaszügy irányul. Az ügyvezető ellen benyújtott 
panasz kivizsgálását munkáltatói jogkörének gyakorlója irányítja. 

A bizottság működése: 

A bizottság vezetője az ügyvezető igazgató. A bizottság ülését az ügyvezető igazgató hívja össze, olyan 
módon, hogy a jogszabályban a panaszok kivizsgálásra megszabott határidő betartható legyen.  

A bizottság állásfoglalását egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetében az 
ügyvezető szavazata a döntő. A bizottság állásfoglalása az ügyvezető döntési körét nem befolyásolja, 
a panaszügyekben történő döntés joga a bizottsági döntéstől függetlenül az ügyvezető kompetenciája. 
Az ügyvezető azonban köteles a döntés előtt a bizottsági ülést összehívni, a bizottsági állásfoglalást 
pedig döntése előtt megismerni. 

9.5. Nyilvántartás, iktatás 
9.5.1. A panaszügyek iktatási rendjének kialakítása és a dokumentáció tárolása a gazdasági igazgató 
feladata.  

9.5.2. A nyilvántartólapok vezetése az ügyvezető által nyújtott információk alapján a gazdasági 
igazgató feladata. 

9.6. Tájékoztatás 
9.6.1. A panaszkezeléssel kapcsolatos dokumentumok, tájékoztatók közzététele a honlap tartalmi 
töltéséért felelős vezetőnek a feladata. 

9.6.2. A betegjogi képviselő elérhetőségének ügyféltérben történő kifüggesztése a Titkársági dolgozó 
feladata.  
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9.7. A panaszügyben részt vevő további dolgozók kötelezettségei 
9.7.1. A panaszügyeket és azok minden részletét a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó mind személy 
– függetlenül attól, hogy az ügyről milyen módon szerzett tudomást - köteles bizalmasan kezelni, 
azok egészségügyi titoknak minősülnek, valamint biztosítani kell a személyes adatok védelmére 
vonatkozó előírások betartását is. 

9.7.2. A panaszügyek kivizsgálásában együttműködési kötelezettsége van a dolgozóknak és a 
szolgáltatóknak, függetlenül attól, hogy az adott panaszügyben közvetlenül érintettek-e. Ezen 
együttműködési kötelezettségük fennáll mind az Intézmény vezetőjének vizsgálata, mind a betegjogi 
képviselő által indított vizsgálat vagy megkeresésé esetében. Az együttműködési kötelezettség 
keretében kötelesek válaszukat a lehető legrövidebb időn belül megadni, de mindenképpen olyan 
határidővel, mely biztosítja mind az Intézmény ügyvezető igazgatója, mind pedig a betegjogi 
képviselő számára azt, hogy a számukra jogszabályi előírás szerinti nyitva álló határidőn belül 
megfelelően megalapozott választ nyújthassanak a panasztevőnek. 

9.8. A betegjogi képviselő észrevételeinek kivizsgálása 
A betegjogi képviselő észrevételeinek kivizsgálása az Intézmény ügyvezető igazgatójának feladata. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET: „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT KFT. 
PANASZÜGYEK NYILVÁNTARTÓ LAP 

Panaszügy nyilvántartási száma:  
Panaszügy részletei: 
o a panasztevő neve  
o a panasztevő értesítési címe  
o a panaszküldés időpontja 
o a panaszküldés módja 

 
 

o a panasz kézhez vételének időpontja 
o átvevő neve 

 
 

o a panasz Intézményen belüli 
továbbításának címzettje 

o a továbbítás dátuma 
o a továbbítás módja 

 
 
 

o a panasz rövid leírása  
 

A panasz kivizsgálása (több személy megkeresése esetén további sorokkal bővítendő) 
o a panaszügyben megkeresett személy 

neve 
o a megkeresés dátuma, módja 
o a válaszadás dátuma, módja  
o a megkeresés eredményeképpen adott 

válasz (röviden) 

 
 
 

o a panaszügyben megkeresett személy 
neve 

o a megkeresés dátuma, módja 
o a válaszadás dátuma, módja  
o a megkeresés eredményeképpen adott 

válasz (röviden) 

 

Intézkedések: 
o a panaszos tájékoztatásának dátuma 
o a panaszos tájékoztatásának módja 
o a tájékoztatás rövid tartalma 

 
 
 

o egyéb megtett intézkedések  
A nyilvántartásba bejegyző neve, aláírása:  

 
(Pótlapokkal szükség szerint bővítendő) 

Panaszügyek nyilvántartása: 
Panaszügyek  nyilvántartási száma: Panasztétel időpontja: 
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1. PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA 

Az „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. (7960 Sellye, Bodonyi n. u. 1/A., cégjegyzék száma: 02-
09-073064, képviseli: dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató) Intézmény (a továbbiakban Intézmény) a 
térítési díjak megállapítására a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2011. június 1-én „„Az Ormánság 
Egészségéért” Nonprofit Kft. 7960 Sellye, Bodonyi N. u. 1/A Térítési Díj Szabályzata” megnevezésű 
szabályzatot adta ki. Az elmúlt évek jogszabályi változásai továbbá az Intézmény tevékenységét is 
érintő változások egyaránt indokolják ezen szabályzat megújítását. Ezért megalkottuk és hatályba 
helyezzük jelen „Térítési díj szabályzat” (a továbbiakban a Szabályzat) dokumentumot, mellyel egyben 
a korábban hatályos szabályzat hatályát veszti, jelen Szabályzat ennek helyébe lép.  

Jelen Szabályzat célja, hogy alkalmazásával a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a 
továbbiakban: NEAK) által nem - vagy csak részben - térített betegellátás és az ehhez kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások igénybevételét szabályozza az Intézményben, meghatározza a fizetendő térítési 
díjakat, azok befizetésének rendjét, illetve szabályozza a nem fizetés megelőzésének és a 
behajtásnak a rendjét. Cél továbbá a térítési díj számítási elvek rögzítése, a betegek által igénybe 
vehető egészségügyi szolgáltatások, valamint a saját kérésükre biztosítható többletszolgáltatások és 
azok díjtételi körének meghatározása. 

2. A SZABÁLYZAT ALANYI HATÁLYA 

Jelen Szabályzat alanyi hatálya kiterjed az Intézmény vezető tisztségviselőire, valamennyi 
dolgozójára és az Intézménnyel szerződéses jogviszonyban lévő valamennyi szolgáltatóra. 
 

3. A SZABÁLYZAT TÁRGYI HATÁLYA 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a nem biztosítottak és a biztosítottak által is csak térítéssel 
igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokra, az ellátás, valamint az ellátáshoz kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások teljes vagy részleges térítési díjának meghatározására, a méltányossági kedvezmény 
érvényesíthetőségére és a betegellátási díj befizetési rendjének meghatározására. 

4. RELEVÁNS ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 

A szabályzat alapját képező legfontosabb jogszabályok: 
 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.) 
 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról  
 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.) 
 284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról 
 52/2006. (XII.25) EüM rendelet a sürgősségi betegellátásról 
 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 

fedezetéről (a továbbiakban új Tbj.) 
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 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól 

 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának 
egyes kérdéseiről 

 46/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető 
egészségügyi ellátásokról 

 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi 
szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi 
ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes 
szabályairól 

 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 
 a NEAK aktuális tájékoztatói 
 301/2016. (IX. 30.) Kormányrendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható 

költségtérítés mértékéről 
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

Nemzetközi ellátások vonatkozásában továbbá: 
 A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 20. cikke. 
 987/2009/EK rendelet 26. cikke a 883/2004/EK rendelet végrehajtásáról 
 7/1964. (VIII.30.) MüM rendelet a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény végrehajtásáról 
 1959. évi 20. sz. tvr. 11. cikke a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményről 
 2009. évi II. törvény 12. cikke a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezményről 
 2008. évi LXXXII. törvény 12. cikke a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezményről 
 2013. évi CCXXXIV. törvény 12. cikke a magyar-szerb szociális biztonsági egyezményről 
 17/1984. (III. 27.) MT rendelet a magyar-angolai egészségügyi együttműködési egyezményről 
 14/1975. (V. 14.) MT rendelet a magyar-koreai egészségügyi együttműködési egyezményről 
 47/1978. (X. 4.) MT rendelet a magyar-iraki egészségügyi együttműködési egyezményről 
 15/1981. (V. 23.) MT rendelet a magyar-jordániai egészségügyi együttműködési egyezményről 
  29/1974. (VII.10.) MT rendelet a magyar-mongol egészségügyi együttműködési egyezményről 
 33/1979. (X. 14.) MT rendelet a magyar-kuvaiti egészségügyi együttműködési egyezményről 
 2020. évi XIV. törvény a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról 

szóló Egyezmény kihirdetéséről 
 59/2007 (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának 

támogatásáról 

5. ALAPELVEK 

Az egészségbiztosítási ellátások közül az egészségügyi szolgáltatások – a 1997. évi LXXXIII. törvény a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól keretei és kapcsolódó rendeletei között kiadott finanszírozási, 
vizsgálati és terápiás eljárási rendek figyelembevételével – az egészségi állapot által indokolt 
mértékben vehetők igénybe.  

Az egészségügyi szolgáltatások azonos szakmai tartalommal illetik meg az egészségbiztosítás 
egészségügyi szolgáltatásaira jogosult személyeket.  
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Az egészségügyi szolgáltatásra hajléktalanként jogosult személyt az egészségbiztosítás egészségügyi 
szolgáltatásai külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint illetik meg.  

Az egészségügyi szolgáltatások az egészségbiztosítóval az adott szolgáltatásra finanszírozási 
szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál vehetők igénybe.  

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatás nyújtása az Intézmény szabad kapacitásának terhére 
történhet. 

6. BIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG, ANNAK MEGÁLLAPÍTÁSA 

1.6. A biztosítási jogosultság 

Jogszabályban meghatározott, térítésmentesen, részleges vagy teljes térítés mellett igénybe 
vehető egészségügyi szolgáltatásokra jogosult biztosított az a személy, aki érvényes 
társadalombiztosítási igazolvánnyal (Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló kártyával, 
továbbiakban: TAJ-kártyával), illetve EU-s Egészségbiztosítási kártyával, vagy az azt 
helyettesítő nyomtatvánnyal (továbbiakban: biztosítást igazoló okmánnyal), valamint EU-s 
tagállamban érvényes biztosítási okmánnyal rendelkezik, illetve Európai Unió tagállambeli 
állampolgárságát hitelt érdemlően bizonyítja. 

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét az Ebtv. 5. és 16.§-ai sorolják fel. 

Térítésmentes egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére a jogosultság igazolása mellett 
egyéb dokumentáció (pl. beutaló) bemutatása is szükséges lehet. 

Az elsősegélynyújtás valamennyi magyar és külföldi állampolgár számára díjtalan. 

2.6. A Biztosítási jogosultság igazolása 

A felvételkor a beteg kötelessége az ellátásra való jogosultságát igazolni a regisztrációt végző 
munkahelyeken. 

A biztosítási jogviszony ellenőrzéséhez a beteg a TAJ-kártyáját, illetve EU Egészségbiztosítási 
kártyáját, személyazonosság megállapításához a magyar hatóságok által kiállított 
személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányait, illetve útlevelét is köteles az ellátó 
személyzetnek – a NEAK által előírt személyi adatok nyilvántartásához – átadni. 

Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) nyilvántartásában közvetlenül elektronikus 
úton ellenőrzi, hogy az adott személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi 
szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e.  

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban lakó és ott egészségbiztosítással rendelkező személyek 
magyarországi tartózkodásuk során, a megfelelő igazolás (Európai Egészségbiztosítási Kártya, E112 
jelű nyomtatvány) bemutatásával a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokat a magyar 
biztosítottakkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe. Az Európai Egészségbiztosítási kártya csak 
a külföldi hatóság által hiánytalanul kiállítva érvényes, ezt a beteg ellátása előtt ellenőrizni kell.  
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A jogviszonyadat személyes adat, ezért az Intézmény a jogviszonnyal nem rendelkező személyekről 
listát nem tehet közzé, telefonon tájékoztatást nem adhat, a jogszabály keretein túlmenő egyéb 
formában és egyéb személyeknek információt nem szolgáltathat a jogviszony adatokról. Az ellátásra 
jelentkező beteggel kizárólag a saját jogviszonyára vonatkozó információ közölhető (kivéve 
cselekvőképtelen illetve korlátozottan cselekvőképes / kiskorú személyt, akinek ezen adata törvényes 
képviselőjével közölhető). 

3.6. Az érvényes biztosítással nem rendelkező beteg ellátása 

Az ellenőrzés eredménye az egészségügyi szolgáltatás biztosításának kötelezettségét nem érinti.  

Sürgős szükség, illetve veszélyeztető állapot fennállása vagy gyanúja esetén az ellátást 
térítési kategóriától függetlenül nyújtani kell, a nyújtott egészségügyi szolgáltatásért 
utólagos díjfizetést kell előírni. Ez esetben a térítési kategória igazolására és a 
nyilatkozatok aláírására, esetleges térítési díj megfizetésére, a beteg állapotának javulásakor vagy 
intézkedésre jogosult személy jelenlétekor van lehetőség. 

Amennyiben a beteg az ellátáskor / ellátás előtt érvényes biztosítási jogviszonyát nem tudja igazolni, 
úgy az ellátást Kötelezvény (2. sz. nyomtatványminta) kitöltésével veheti igénybe. Ebben az esetben a 
beteg vagy hozzátartozója a megfelelő igazolást (TAJ szám igazoló okmányt) 15 napon belül köteles 
bemutatni. 

Abban az esetben, ha az ellenőrzés alapján az adott személy az egészségbiztosítás egészségügyi 
ellátásaira nem jogosult, úgy térítési díj megfizetésére kötelezett a szabályzat további pontjaiban 
foglaltak szerint. 

Az államközi egyezménnyel nem rendelkező országok állampolgárai számára minden elvégzett 
egészségügyi ellátás térítésköteles.  

Amennyiben semmilyen személyazonosító okmánnyal nem rendelkezik a beteg, úgy az ellátásáról az 
adott szakrendelés orvosa dönt. 

7. TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK 

A Biztosított a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló vizsgálatokra jogosult:  
- életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatokra  
- életkorhoz kötött (nem kötelező) ajánlott szűrővizsgálatokra 
- népegészségügyi célú célzott szűrővizsgálatokra.  
 
Gyógykezelés céljából végzett ellátások részeként jogosult:  
- a járóbeteg szakellátás keretében történő vizsgálatra, gyógykezelésre, továbbá a gyógykezeléshez 
szükséges orvosi szakvéleményre, gondozásra és meghatározott esetekben keresőképességének 
elbírálására 
- az orvosi rehabilitáció keretében jogosult orvos előírása szerinti vizsgálatra, gyógykezelésre, 
gyógyászati ellátásra. 
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8. TÉRÍTÉSKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK 

Térítésköteles minden olyan szolgáltatás, melyet: 
 az egészségbiztosítási pénztár nem finanszíroz (ideértve a 284/1997. évi (XII. 23.) 

Kormányrendeletben felsoroltakat is); 
 a jogszabály térítésköteles szolgáltatásként nevesít; 
 a szolgáltatást igénybe vevő saját kezdeményezésére és költségére végez az Intézmény; 
 az Intézmény a „Magánellátások” kategóriájának keretében szolgáltat, mely egészségügyi és 

szociális szolgáltatásokat az igénybe vevő saját kezdeményezésére és költségére végez az 
Intézmény; 

 a magyar társadalombiztosítási és finanszírozási szabályok szerint nem biztosított igénybe 
vevő részére végez az Intézmény; 

 egyéb szolgáltatások díjai (ideértve a közérdekű adatokról készített másolatok és a túlzó 
mértékű személyes adatok szolgáltatásra vonatkozó díjakat). 

9. TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK RENDJE 

1.9. A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó egészségügyi 
szolgáltatások  

Figyelemmel arra, hogy ezek az ellátások nem tartoznak az egészségbiztosítás körébe, ezen 
ellátásokat mind a biztosítással rendelkezők, mind a biztosítással nem rendelkezők csak térítési díj 
megfizetése ellenében vehetik igénybe függetlenül attól, hogy az igénybevevő, "megrendelő" jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet illetve természetes személy.  
A teljes térítési díj megfizetése ellenében igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokért a 1. sz. 
mellékletben és a 2 sz. mellékletben meghatározott díjtételeket kell fizetni.  

2.9. Az érvénytelen magyar TAJ kártyával rendelkező betegek ellátásának szabályai, térítési 
díjak 

Amennyiben a biztosítotti jogviszony ellenőrzés eredményeképpen megállapítható, hogy az ellátást 
igénybe venni szándékozó magyar TAJ kártyája nem érvényes, úgy vizsgálni szükséges, hogy egyéb 
igazolással rendelkezik-e a térítésmentes ellátás igénybe vételéhez; amennyiben ilyen jogviszonyt 
igazolt, úgy minden esetben a térítésmentes ellátás igénybe vételét lehetővé tévő biztosítás alapján 
szükséges ellátni.  

Amennyiben az ellátás a magyar érvénytelen TAJ kártya alapjáén történik, úgy vizsgálni kell az 
érvénytelenség okát és ennek megfelelően kell eljárni, melyre a TAJ-ellenőrzés során a lámpaszínek 
és kódjaik nyújtanak útmutatást. 
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Kék lámpaszín – „K” kód: külföldi biztosító által biztosított, akinek a TAJ száma a külföldi 
biztosítás időtartamára érvénytelen 

„K” érvénytelenségi kódú TAJ szám esetében amennyiben az ellátandó rendelkezik a külföldi biztosító 
által kiállított jogosultságigazolással (pld. EU Kártya, S2 nyomtatvány), úgy az ellátást térítés nélkül 
veheti igénybe. Az ellátási eseményt a NEAK felé „0E” térítési kategóriában szükséges jelenteni. 

Amennyiben az ellátandó nem rendelkezik jogosultságigazolással, úgy térítésköteles az ellátás, a 
térítési díjat az intézmény saját térítési szabályzata szerint (3. sz. melléklet) kell megállapítani. Az 
ellátási eseményt a NEAK felé a „04” térítési kategóriában szükséges jelenteni. 

Barna lámpaszín – „B” kód: egyéb okból érvénytelen jogviszony 

„B” érvénytelenségi kódú TAJ szám esetében az ellátás térítésköteles, az intézmény saját térítési 
szabályzata szerint (3. sz. melléklet) kell megállapítani. Az ellátási eseményt a NEAK felé a „04” térítési 
kategóriában szükséges jelenteni. 
 

Barna lámpaszín – „N” kód: érvénytelen NAV járuléktartozás miatt 

Az ellátott személy jogviszonyát minden esetben az ellátás igénybevételének első napján érvényes 
állapot szerint kell figyelembe venni. 

„N” érvénytelenségi kódú TAJ szám esetében, a sürgősségi ellátások térítéskötelesek, a térítési díjat a 
9/1993. (IV.2.) NM rendelet szerint kell megállapítani, azaz az ellátott azt a díjat fizeti, melyet a NEAK 
alapdíjon fizettet volna az ellátásért az Intézménynek. A konkrét díj megállapítása, kiszámítása a 
gazdasági igazgató kompetenciájába tartozik, az ellátási eseményt rögzítő szakszemélyzetnek 
haladéktalanul értesítenie kell őt. 

Sürgősségi ellátás alatt EÜtv. 3. § i. pontja szerint azokat ellátásokat kell érteni, amelyek elmaradása 
esetén a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást 
szenvedne. 

A „N” kód esetében a sürgősségi ellátások térítési díj maximuma 750.000 Ft ellátási esetenként, mely 
alatt egy-egy finanszírozási esetet kell érteni. 

Az „N” kód alapján történt sürgősségi ellátási eseményt a NEAK felé a „04” térítési kategóriában 
szükséges jelenteni. 

A nem sürgősségi – azaz a tervezett – ellátások térítéskötelesek, a térítési díjat az intézmény saját 
térítési szabályzata szerint (3. sz. melléklet) kell megállapítani. Az ellátási eseményt a NEAK felé a „04” 
térítési kategóriában szükséges jelenteni. 

3.9. Az Európai Gazdasági Térségből és Svájcból érkező biztosítottak térítésmentes és 
térítésköteles ellátása  

Az európai uniós szabályok (1408/71 EGK rendelet) értelmében az Európai Gazdasági Térség 
tagállamaiban (valamennyi régi, új tagállam, továbbá Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Svájcban 
lakó és ott egészségbiztosítással rendelkező személyek magyarországi tartózkodásuk során, a 
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megfelelő európai formanyomtatvány bemutatása esetén az alábbiakban részletezett ellátásokat a 
magyar biztosítottakkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe. 

Orvosilag szükséges ellátás: Európai Egészségbiztosítási Kártya és Kártyahelyettesítő 
nyomtatvány alapján 

A 7. sz. melléklet tartalmazza azon országok listáját, melynek állampolgárai az orvosilag szükséges 
ellátást Európai Egészségbiztosítási Kártyával igénybe vehetik, az országkódok a 8. sz. mellékletben 
találhatóak. 

Az ellátásra jogosultak az alábbi európai formanyomtatványok bemutatásával jelentkezhetnek 
ellátásra: Európai Egészségbiztosítási Kártya, Kártyahelyettesítő nyomtatvány. Az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya szabványos, kötelező tartalmi elemeit ld. a 9. sz. mellékletben. 
Elszámoláskor a teljesítményjelentésben a Kártyához kapcsolódóan ezen adatokat kell megadni.  
A Kártyahelyettesítő Nyomtatvány alkalmazására, valamint a nyomtatvánnyal kapcsolatos 
nyelvhasználatra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a Kártya esetében. 

Az Európai Bizottság határozata alapján csak olyan Európai Egészségbiztosítási Kártya használható 
ellátás igénybe vételére való jogosultság igazolásaként, amelyen minden fentiekben felsorolt mező 
szemmel olvasható formátumban hiánytalanul kitöltésre került: ennek ellenőrzését az ellátás előtt 
kötelező megtenni! A csillagozott, vagy más helyettesítő karakterrel feltöltött mezőket tartalmazó 
kártya NEM ÉRVÉNYES Európai Egészségbiztosítási Kártya! Ilyen kártya felmutatása esetén az 
egészségügyi ellátást fizető-kötelezettként kell nyújtani, illetve vény írás esetén a vényen szereplő TAJ, 
ENY valamint EU mezőket üresen kell hagyni, és a felírt gyógyszer/gyógyászati 
segédeszköz/gyógyászati ellátás csak ártámogatás nélkül, teljes áron rendelhető el. 

Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen – a körülmények mérlegelésével – a kezelőorvos 
dönt figyelembe véve, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon tölteni, így 
orvosilag szükségesnek nem csak az azonnal nyújtandó ellátások minősülnek. Amennyiben az illető 
személy nem rendelkezik ún. EGK állampolgárok részére kiadott tartózkodási engedéllyel csak azon 
szolgáltatások nyújthatók, amelyek 3 hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben 
a tartózkodási engedély, illetve az igazolás (Kártya) lejártát kell figyelembe venni.  

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen 
egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének céljából utazott a másik tagállamba. 

Az EGT ill. svájci biztosított Magyarországon született gyermeke részére a szükséges ellátások a 
szülést követő 3. hónapig az anya EU-Kártyája alapján nyújtandók, az ellátásokat az EU-Kártya 
adataival kell jelenteni.  

Tervezett egészségügyi ellátás finanszírozott igénybevétele: S2 vagy E112 nyomtatvány 
alapján 

A szociális biztonsági koordinációs rendeletek alapján az Európai Gazdasági Térség tagállamainak 
állampolgárai és a svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban biztosított személyek 
egészségbiztosítójuk engedélye alapján jogosultak más tagállamban tervezetten egészségügyi 
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szolgáltatást igénybe venni. A 7 sz. melléklet tartalmazza azon országok listáját, melynek állampolgárai 
az S2 vagy E112 nyomtatványok alapján az ellátást igénybe vehetik. 

Az E112 vagy S2 jelű egészségügyi szolgáltatásra jelentkező személy a nyomtatványon megjelölt 
szolgáltató (amennyiben meg van jelölve), illetve ellátás esetében ugyanolyan feltételek mellett 
jogosult az igénybevételre a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál, mint a 
magyar biztosítottak. Amennyiben a nyomtatványon sem szolgáltató, sem konkrét ellátás nincs 
megjelölve, az érvényességi időn belül bármilyen egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtható a jogosult 
részére.  

A nyomtatványt az Európai Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja ki, az S2 
vagy E112 jelű nyomtatvány funkcióját tekintve nem más, mint a külföldi biztosító által kiállított 
költségátvállalást tanúsító igazolás. A nyomtatványok kötelező adattartalmát ld. a 10. sz. mellékletben. 

A formanyomtatvánnyal igénybe vehető ellátások közös szabályai 

A Kártya, a Kártyahelyettesítő nyomtatvány, illetve az E112 jelű nyomtatvány alapján kizárólag csak 
azok érvényességi idején belül megkezdett ellátásokat lehet nyújtani.  

Az EGK és Svájc az Európai Egészségbiztosítási Kártya, az azt helyettesítő nyomtatvány, illetve az E112 
jelű nyomtatvány felhasználásával lehetőségük van orvosi vény alapján társadalombiztosítás 
támogatásban részesülő gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátásra (továbbá E112 jelű 
nyomtatvány esetén gyógyfürdő szolgáltatásra) a formanyomtatvány szerinti orvosi ellátáshoz 
kapcsolódóan. 

A szolgáltató teendője a formanyomtatványokkal kapcsolatban  

A szolgáltatónak a formanyomtatványt/kártyát az ellátásra jelentkező biztosítottól el kell vennie és 
annak adatait (családi név, utónév, születési dátum, biztosítási (azonosító) szám, intézményazonosító, 
kártyaazonosító szám, érvényességi idő) minden esetben maradéktalanul rögzíteni és tárolnia kell. Az 
adatok ilyen módon történő kezeléséért, továbbá a jogosultság és a kártya érvényességének és 
hiánytalan adattartalmának ellenőrzéséért az ellátási eseményt rögzítő szakszemélyzet felel. 

A jogosultság igazolása utólag is elfogadható. Az utólagosan benyújtott igazolást a 43/1999. (III.3.) 
Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében megjelölt határidőn belül (15 napon belül) a szolgáltatónak el 
kell fogadnia, és a nyújtott ellátást a finanszírozandó teljesítményként jelenti, és a beszedett térítési 
díjat vissza kell fizetni a beteg részére. 

Egyéb dokumentációs teendők  

Az egyezményes államok polgárai, az Európai Gazdasági Térségből és Svájcból érkező biztosítottak 
ellátásának NEAK finanszírozási feltétele az ellátás nyújtását követően az eset jelentése a Biztosító 
felé „E” térítési kategóriában, mint „elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő 
ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás”. Ennek megfelelően a szakrendelések kötelessége 
az E-adatlap kitöltése.  
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Formanyomtatvány nélkül ellátott EGK állampolgárok  

Az EGK állampolgárok, akik nem rendelkeznek a fenti igazolások valamelyikével, számla alapján 
kötelesek az 3 sz. melléklet díjtételeit megfizetni. 

A szolgáltató az ilyen ellátást 4-es térítési kategóriában, mint „egyéb, magyar biztosítással nem 
rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható 
ellátást igénybevevő személyek térítésköteles ellátása” köteles lejelenteni. 

4.9. Határon átnyúló (tervezett) ellátás a 2011/24/EU Irányelv alapján  

A 2011/24/EU irányelv alapján az Európai Unió más tagállamainak betegei jogosultak Magyarországon 
tervezetten határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybe venni. A külföldi betegek mind a 
társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál, mind magánszolgáltatónál jogosultak 
határon átnyúló (irányelvi) ellátást igénybe venni. 

A bejövő beteg a külföldi biztosító által kiállított olyan dokumentummal vehet igénybe határon 
átnyúló egészségügyi ellátást, amely az Európai Unió tagállambeli állampolgárságát vagy az 
egészségügyi ellátásra való jogosultságát hitelt érdemlően bizonyítja.  

A szükséges igazolások és adattartalmuk a 11. sz. mellékletben találhatóak. 

Az ellátás nyújtásának módja  

A határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében fokozottan érvényesül az „egyenlő elbánás elve”, 
azaz a külföldről érkező személyek azonos elbírálás alá esnek a magyar egészségügyi ellátásra 
jogosult személlyel. A kezelés természetétől függően beutaló vagy orvosi dokumentáció bemutatása 
is szükséges lehet. A beutalót kiállíthatja egy másik EU tagállam egészségügyi szolgáltatója, vagy egy 
magyar szolgáltató. A beutaló elfogadását az egészségügyi szolgáltató akkor tagadhatja meg, ha az 
az egészségügyi szolgáltató számára nem érthető vagy nem nyújt elég információt a beteg egészségi 
állapotáról és az ennek alapján orvosilag szükséges beavatkozások köréről. A beutalóhoz nem kötött 
szakellátások esetében az uniós beteg ellátását nem lehet megtagadni arra hivatkozva, hogy 
vonatkozásában az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik. Az 
egészségügyi szolgáltató csak akkor tagadhatja meg az uniós beteg ellátását, ha a területi ellátási 
kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását az uniós beteg fogadása veszélyezteti. Az 
elutasítást ilyen esetben írásban meg kell indokolni.  

Az ellátás költségeit a külföldi beteg fizeti meg. A bevétel az egészségügyi szolgáltató saját 
bevételét képezi. Ez a térítési díj nem térhet el attól a díjtól, amelyet a hazai beteg ellátásáért 
közfinanszírozott szolgáltatók esetében az NEAK, magánszolgáltatás keretében nyújtott ellátások 
esetében a szolgáltató által meghatározott szabályzat alapján a hazai beteg térít (a külföldi beteg 
közvetlenül finanszírozza a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 50/A § alapján meghatározott mértékben 
az 
ellátás díját a magyar szolgáltató részére). 
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Adatszolgáltatási kötelezettség 

A 2011/24/EU irányelv alapján az Európai Unió tagállamok betegeinek tervezetten határon átnyúló 
egészségügyi ellátása esetében az irányelv alapján nyújtott ellátásról a magyar közfinanszírozott 
szolgáltató adatszolgáltatást köteles nyújtani, melynek tartalma a 12. sz. mellékletben található. 
Jelentés „T” térítési kategóriában. 

5.9. Területi elven nyugvó szociálpolitikai, egészségügyi együttműködési egyezmények 
keretében nyújtott szolgáltatások  

Az ellátást az egyezményben részes államok valamelyikében állampolgársággal rendelkező személy 
veszi igénybe. Térítésmentes sürgősségi egészségügyi ellátásuk útlevelük bemutatása mellett 
történik. Térítésköteles ellátások esetén az 3. számú mellékletben meghatározott díjtételeket 
kötelesek megfizetni. Az államközi egyezményekkel érintett országok listája a 13. számú mellékletben 
található.  

Ukrán és koszovói állampolgárok ellátása   
Az ukrán és koszovói állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt sürgősségi 
ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál. A sürgősségi 
ellátásokat útlevél felmutatásával vehetik igénybe. 

Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján a NEAK 
előzetesen megtéríti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint 
történik „3” térítési kategória megjelölésével. 

Orosz állampolgárok ellátása 
2020. december 1. napjától az orosz állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt heveny 
megbetegedés és sürgős szükség esetén egészségügyi ellátásokra nem jogosultak a társadalom-
biztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál térítésmentesen.  
Amennyiben orosz állampolgár magyarországi tartózkodása alatt egészségügyi ellátást vesz igénybe, 
annak összegét a szolgáltató által meghatározott térítési díj megfizetésével egyidejűleg teheti meg. 
Orosz állampolgárok 2020. december 1. napjától igénybe vett ellátásai a továbbiakban nem jelenthetők 
„3”-as (államközi szerződés alapján végzett sürgős ellátás) térítési kategóriában. 

Macedón biztosítottak ellátása 
A magyar-macedón szociális biztonsági egyezmény alapján, a macedón biztosítottak Magyarországon 
– a megfelelő jogosultságigazolás birtokán – sürgősségi és tervezett ellátásokat is igénybe vehetnek. 
Az ellátások jelentése „E” térítési kategóriában történik. 

Bosnyák, montenegrói és szerbiai biztosítottak ellátása 
A bosnyák, montenegrói, és szerbiai biztosítottak átmeneti magyarországi tartózkodásuk 
alatt sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi 
szolgáltatónál. A sürgősségi ellátásokat a bosnyák biztosítottak a BH/HU111 nyomtatvánnyal, a 
montenegrói biztosítottak a CG/HU111 nyomtatvánnyal, a szerbiai biztosítottak az SRB/HUN 111 
nyomtatvánnyal vehetik igénybe. Ezen nyomtatványokat ld. a 14. sz. mellékletben. 
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Mind a bosnyák, mind a montenegrói, és szerbiai biztosítottak tervezetten is igénybe vehetnek ellátást 
Magyarországon, amennyiben rendelkeznek BH/HU112, ill. CG/HU112, valamint SRB/HUN 112 
nyomtatvánnyal. 

Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján a NEAK 
előzetesen megtéríti, és a nemzetközi elszámolások során a külföldi biztosítóval utólagosan 
megtérítteti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint történik „E” 
térítési kategória megjelölésével. 

Ellátás további egészségügyi együttműködési egyezmények alapján 

Hatályos egészségügyi együttműködési egyezmények: 

Angola, Kuvait, Mongólia, Jordánia, Irak, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság. 

Az egészségügyi együttműködési egyezmények alapján a fenti államok állampolgárait a 
társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltató ingyenes egészségügyi ellátásban 
részesíti heveny megbetegedés vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő helyzet esetén. Az 
ellátásra való jogosultságot az érintett állampolgárok útlevéllel tudják igazolni. 

 Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján az OEP 
előzetesen megtéríti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint 
történik „3” térítési kategória megjelölésével. 

6.9. Saját kezdeményezésre igénybe vett, NEAK által nem finanszírozott ellátások  

Tekintettel arra, hogy ezen szűrő, ellenőrző és állapot javító ellátásokat a biztosított saját 
kezdeményezésére veszi igénybe, illetve az ellátásokat az NEAK nem finanszírozza, mind a 
biztosítással rendelkezők, mind a biztosítással nem rendelkezők csak térítési díj megfizetése 
ellenében vehetik igénybe függetlenül attól, hogy az igénybevevő, "megrendelő" jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet illetve természetes személy. Díjtételek a jelen 
szabályzat 3. sz. melléklete alapján. 

7.9. Az Intézménynél a magánellátások kategóriájába sorolt egészségügyi és szociális 
szolgáltatások 

Tekintettel arra, hogy ezen ellátásokat a biztosított saját kezdeményezésére veszi igénybe, illetve az 
ellátásokat az NEAK nem finanszírozza, mind a biztosítással rendelkezők, mind a biztosítással nem 
rendelkezők csak térítési díj megfizetése ellenében vehetik igénybe ezen szolgáltatásokat, függetlenül 
attól, hogy az igénybevevő, "megrendelő" jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezet illetve természetes személy.  

A magánellátások díjazása megállapításának elvei 

1. A magánfinanszírozott ellátások nyújtásának célja a többlet bevétel realizálása és a 
munkaerő hatékonyabb kihasználása. 

2. Az árképzésnél a közvetlen önköltséget meg kell határozni, közvetlen önköltségi ár alatt 
szolgáltatás nem nyújtható. 
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3. A közvetlen önköltségi ár felett az általános igazgatási költségeket is érvényesíteni kell az 
árban, minimálisan 10% költséghányaddal. 

4. Az árakat egységes és transzparens elvek alapján kell meghatározni, olyan módon, hogy azok 
az egyedi helyzetekben felmerülő költségeket tartalmazzák, figyelembe vegyék. 

5. Amennyiben az ellátási helyzet előre nem látott megtakarítást eredményez, úgy egyedileg 
árengedmény biztosítható, elsősorban a megrendelések megkötése / magtartása 
elsősegítése érdekében, melyet az ügyvezető igazgató jogosult jóváhagyni. Az előre nem 
látott költségek felmerülése esetében szintén az ügyvezető igazgató jogosult jóváhagyni 
ezen költségek érvényesítési módját. 

Árképzési fogalmak 

Alapár: az alapár az egyes ellátások ellenértékének kalkulációjakor a kiinduló alap, melyet további 
tényezők korrigálnak. 

Korrekciós tényezők – korrekciós felárak: az alapárat módosító tényezők, melyekben a feladat 
elvégzésének nehézsége, és ezáltal többlet-költsége kerül megjelenítésre. 

Korrigált alapár: az alapár + a korrekciós felárak összege 

Korrigált vizitár: a vizit ára a korrekciós tényezőkkel módosítva 

Felárak: a korrigált alapáron felül fizetendő felárak, mely a speciális helyzetben igényelt feladatvégzés 
többlet-költségét kompenzálja 

Költségtérítés: a korrigált alapáron és a feláron felül fizetendő olyan tételek, melyek a szolgáltatást 
nyújtónak felmerült költségeit hivatott téríteni 

Magánegészségügyi szolgáltatások árai, árképzési szabályok 

Árak a 4. és 5. sz. mellékletek alapján. 

Alapárak: a díjszabás alapján, 4. sz. melléklet. 

Korrekciós tényezők, melyek az alapárat módosítják: 

Otthoni szakápolás:  

 Tevékenységi felár - amennyiben minimum 3 tevékenységet végez, és elvégzésük 
összesen meghaladja a 40 perc időtartamot: 10% 

 Szakmai felár - amennyiben az ellátást szakmai jellege miatt nem végezheti az összes 
szakápoló, mely feladatra legfeljebb 2 munkavállaló alkalmas: 30% 

 Túlsúly felár - amennyiben az ellátott testtömege nehezíti a feladatot, BMI alapján: 10-
30% 

 Érzelmi nehézségi felár - amennyiben érzelmi tényezők nehezítik a feladatot (ellátott testi 
higiéniája, agresszív vagy tolakodó viselkedése, kooperáció hiánya): 10-30% (a nehezítő 
tényezők számától függően) 

Otthoni gyógytorna 
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 Túlsúly felár - amennyiben az ellátott testtömege nehezíti a feladatot, BMI alapján: 10-
25% 

 Érzelmi vagy fizikai nehézségi felár - amennyiben érzelmi vagy fizikai tényezők nehezítik a 
feladatot (nehéz eszköz használata, ellátott testi higiéniája, agresszív vagy tolakodó 
viselkedése, kooperáció hiánya): 10-25% (a nehezítő tényezők számától függően) 

Házi segítségnyújtás (személyi gondozás és / vagy szociális segítés) 

 Szakmai felár - amennyiben az ellátást szakmai jellege miatt nem végezheti az összes 
szakápoló, mely feladatra legfeljebb 2 munkavállaló alkalmas: 30% 

 Túlsúly felár - amennyiben az ellátott testtömege nehezíti a feladatot, BMI alapján: 10-
30% 

 Érzelmi / fizikai nehézségi felár - amennyiben érzelmi tényezők nehezítik a feladatot 
(nehéz eszköz használata, ellátott környezetének elhanyagoltsága, ellátott testi 
higiéniája, agresszív vagy tolakodó viselkedése, kooperáció hiánya): 10-40% (a nehezítő 
tényezők számától függően) 

 Több ellátó korrekció felár: több ellátót igénylő feladat esetében, 100% a korrigált vizitár 
alapján. 

Felárak: 

 Sürgősségi felár (3 munkanapon belül igényelt szolgáltatás): 100% (korrigált vizitár alapján) 
 Hétvégi felár: 100% (korrigált vizitár alapján) 
 Ünnepnapi felár: 100% (korrigált vizitár alapján) 

Költségtérítés:  

 A szükséges eszközök beszerzésének költsége, az ellátottal előzetesen egyeztetve. 
 Utazási költség térítése: az ellátást nyújtó és az ellátott fizikai távolsága alapján. 

8.9. Egyéb térítési díjak, nem egészségügyi szolgáltatások  

Az Intézmény díj fizetés ellenében igénybe vehető nem egészségügyi vagy szociális szolgáltatásainak 
díjtételei a 6. számú mellékletben találhatók. 
Ide tartoznak többek között:  

A díjfizetéshez kötött közérdekű adatkérések 

A díjfizetéshez kötött közérdekű adatkérésekre vonatkozó adatkérésekért felszámolandó díjak körét 
és a díjfizetés mértékét a 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) előírásai tartalmazzák, melyet az Intézmény 
Adatkezelési szabályzata is tartalmaz. 

Díjak a személyes adatokhoz történő indokolatlan vagy túlzó mértékű hozzáférésre, 
másolatkészítésre 

Az Intézmény a 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) előírásaival összhangban díjat állapított meg a személyes 
adatokhoz történő indokolatlan vagy túlzó mértékű hozzáférésre, másolatkészítésre, melyet az 
Intézmény Adatkezelési szabályzata is tartalmaz.  
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Egészségügyi dokumentációról másolat készítése és kiadása díja 

Az Intézmény Adatkezelési szabályzata szerint, ld. itt is a 6. sz. mellékletben. 

10. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, 
SZÁMLÁZÁSÁRA, MEGFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
1.10. Díjfizetés rendje  

A térítéshez kötött egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyt az ellátást végző orvos, 
tüdőszűrés, röntgen vagy laborvizsgálat esetén az asszisztens köteles tájékoztatni a térítési 
díjfizetési kötelezettségről és annak e szabályzat szerinti mértékéről, ill. várható mértékéről. 
Tájékoztatni kell a fizetés módjáról, helyéről, a díj mérséklésének lehetőségéről és a nem fizetési 
szankciókról. A tájékoztatás megtörténtét a szolgáltatást igénybe vevő aláírásával igazolja (az 1. sz. 
nyomtatványminta útján).  

Amennyiben a biztosított beteg térítéshez kötött szolgáltatást vesz igénybe, az olyan ellátásért 
melyre térítés nélkül jogosult, térítési díj nem számítható fel.  

Az elvégzett szolgáltatásokért a fizetendő díjtételeket a szolgáltatást igénybevevőnek vagy a 
megrendelőnek kell megfizetni.  

Az ellátott a térítési díjat előre köteles megfizetni. Az ellátás csak a befizetést igazoló számla 
bemutatása után kezdődhet. Nem előre kell megfizetni a térítési díjat sürgős szükség (életveszély) 
esetén, illetve abban az esetben, ha igénybevételére szolgáltatási szerződés keretében kerül sor, és a 
díjfizetést a szerződő felek egymás között másképp szabályozzák.  

Nem előre kell megfizetni a szolgáltatás térítési díjának teljes összegét, ha nem állapítható meg 
teljes bizonyossággal a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a várható teljes térítési díj. 
Ez esetben a belátható vizsgálatokra előleget kell fizetni.  

Az itt leírtak vonatkozásában az akadályoztatás megszűnését követően a szolgáltatás teljes díját, 
illetve a hátralévő díjat az igénybe vevővel meg kell fizettetni.  

A térítési díj megfizettetésének kezdeményezése az ellátást végző orvos, tüdőszűrés, röntgen vagy 
laborvizsgálat esetén az asszisztens kötelessége. 

Amennyiben a díj pontos megállapítását a díjfizetést kezdeményező orvos vagy asszisztens nem 
tudja elvégezni, úgy haladéktalanul a gazdasági igazató segítségét köteles kérni, hatáskörüket nem 
léphetik át. 
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2.10. Díjfizetés módja  

A térítési díj megfizetése a szolgáltatást nyújtó orvos által kiállított Értesítés (1. sz. nyomtatvány-
minta) alapján történik, az Intézmény pénztárában, pénztári nyitvatartási időben, készpénzben, 
magyar forintban (egyéb valuta, fizetőeszköz nem fogadható el). 

A térítési díj megfizetéséről a pénz átvevőjének a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő 
számviteli bizonylatot (számlát) kell kiállítania.  

Abban az esetben, ha a szolgáltatás előtt egyértelműen nem tisztázott, hogy az igénybevevő 
fizetésre köteles-e vagy sem – az azonnali életveszély elhárítását kivéve – a szolgáltatás nem 
végezhető el. A fizetőkötelesség vagy mentesség megállapításához szükség esetén az Orvosigazgató 
segítségét kell kérni az igénybevevő valamennyi ismert adatának megadásával.  

A meg nem fizetett térítési díj nyilvántartása, beszedése, behajtása a titkárság feladata, az 
ellenőrzést a gazdasági igazgató végzi. 
 
3.10. Szerződés, megállapodás alapján végzett szolgáltatások díjfizetési rendje  

Azon fizetőköteles igénybe vevők esetében, akik az egészségügyi vagy egyéb szolgáltatást az 
Intézménnyel kötött szerződés alapján veszik igénybe, a térítési díj és a fizetési feltételek a 
szerződésben írottak szerint alakulnak.  

Abban az esetben, ha a szolgáltatást hatóság (Rendőrség, Bíróság stb.) rendeli meg (pld. látlelet), 
arról írásos megrendeléssel kell rendelkezni. Ez esetben a fizetés banki átutalás útján történhet. 
Írásos megrendelés nélkül a szolgáltatás csak készpénzfizetés ellenében végezhető el.  

Azokban az esetekben, amikor az Intézmény más egészségügyi intézménnyel, szolgáltatóval kötött 
megállapodást egészségügyi vagy egyéb szolgáltatás fizetés ellenében történő elvégzésére, a 
megállapodásban rögzítettek szerint történik a fizetés a szolgáltatás végzéséért.  

4.10. Az Intézmény egészségügyi személyzetének teendői a térítési díjakkal kapcsolatosan 

Betegirányítás feladatai: 
 A betegirányításon a bejelentkező beteg adatainak rögzítésekor – amennyiben nem érvényes 

magyar TAJ számmal bejelentkező betegről van szó - úgy a beteget tájékoztatni szükséges 
arról, hogy az ellátás térítésmentes igénybevételéhez érvényes biztosítással kell rendelkeznie, 
melyet az ellátás során ellenőriznek, ennek hiányában pedig a jelen Szabályzat szerinti 
térítési díjak megfizetése válik esedékessé. 

Az ellátási eseményt rögzítő, adminisztráló szakszemélyzet feladatai: 
 A vizsgálat / beavatkozás megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy a páciens 

rendelkezik-e érvényes, térítésmentes ellátásra jogosító biztosítási jogviszonnyal az adott 
ellátás vonatkozásában, ennek adatait a medikai szoftverben rögzítenie kell. 
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 A kezelőorvossal e tekintetben konzultálnia kell a felmerülő kérdésekről (az elvégzendő 
vizsgálatok, orvosi szükségesség stb.). 

 Amennyiben a beteg nem rendelkezik érvényes magyar TAJ kártyával, úgy a jelen 
Szabályzatban leírtaknak megfelelően eljár: 

o a medikai szoftverben rögzíti a beteg és biztosításának adatait a jelen szabályzat 9. 
fejezetében leírtaknak megfelelően, továbbá az ehhez tartozó jelentéseket meg kell 
tennie; 

o a kezelőorvost támogatja a beteg tájékoztatásában a térítési díj megfizetéséről; 

o  a térítési díjat megállapító és annak megfizetésére irányuló nyomtatványt kitölti (1. 
sz. nyomtatványminta), a gazdasági igazgatónak továbbítja, a beteget oda irányítja / 
kíséri a fizetés intézése végett; 

o amennyiben a beteg érvényes magyar TAJ kártyával rendelkezik, de azt az ellátáskor 
nem tudta bemutatni, úgy az erre vonatkozó kötelezvényt (2. sz. nyomtatványminta) 
a beteggel kitölteti, ezt a Titkárságon leadja a rendelés végeztével nyomban. 

 Amennyiben teendőit, a beteg biztosítotti státuszát vagy bármely egyéb a térítési díjakat 
érintő kérdésben bizonytalan, kérdése merülne fel – ide értve azon szakrendeléseket is, ahol a 
diagnosztikus vizsgálat szakorvos jelenléte nélkül zajlik, labor röntgen stb. - , úgy kötelessége 
haladéktalanul a kezelőorvoshoz vagy ennek hiányában szakmai feletteséhez – elsősorban az 
orvosigazgatóhoz (távollétében:  a vezető szakdolgozóhoz, főigazgatóhoz vagy gazdasági 
igazgatóhoz) fordulni, hatáskörét nem lépheti át. 

 A kalkulációt igénylő díjak megállapítása érdekében az orvost tájékoztatási tevékenységében 
segíti, szükség esetén a gazdasági igazgatóval a kapcsolatot haladéktalanul felveszi ilyen 
esetekben. 

A kezelőorvos feladatai: 
 Dönt a beteg ellátásáról, a szükséges beavatkozásokról. 

 Megítéli az „orvosi szükségesség” és a „sürgősség” kérdéseit. 

 Dönt a nem magyar nyelven és/vagy nem magyar orvos által kiállított beutaló 
elfogadhatóságáról. 

 A beteget tájékoztatja a beavatkozás várható térítési díjáról, a térítési díj megfizetését 
kezdeményezi. 

Az orvosigazgató feladatai: 
 Az adott ellátás térítéskötelességével, a díjakkal, a biztosítási jogviszony érvényességével 

kapcsolatban felmerülő szakmai kérdéseket megválaszolja, ezekben a kérdésekben dönt, 
további intézkedéseket foganatosít. 
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A vezető szakdolgozó feladatai: 
 Az orvosigazgató távollétében helyettesíti őt a térítési díjakkal kapcsolatban felmerülő 

kérdések megválaszolásában, illetve ezen ügyek intézésében. 

A főigazgató feladatai: 
 Felel az Intézmény térítési szabályzatának megalkotásáért, naprakészen tartásáért és 

kihirdetéséért, betartatásáért. 

 Az orvosigazgató távollétében helyettesíti őt a térítési díjakkal kapcsolatban felmerülő 
kérdések megválaszolásában, illetve ezen ügyek intézésében. 

A gazdasági igazgató feladatai: 
 A térítési díjak beszedését, adminisztrálását ellenőrzi, vezeti. 

 A kalkulációt igénylő térítési díjak megállapítását elvégzi a kérdés beérkezésekor 
haladéktalanul. 

 A fizetési igazolások és számlák kiállítását felügyeli, irányítja. 

 Az orvosigazgató távollétében helyettesíti őt a térítési díjakkal kapcsolatban felmerülő 
kérdések megválaszolásában, illetve ezen ügyek intézésében. 

A titkárság feladatai: 
 Nyomon követi a kötelezvényen vállalt 15 napos TAJ kártya bemutatási kötelezettség 

teljesítését, nem teljesülés esetében a gazdasági igazgató utasításainak megfelelően jár el a 
kintlévőség beszedése érdekében, az érintetteket értesíti. 

 Vezeti a pénztárt, beszedi a nyomtatványon kiírt térítési díjakat, számlát állít ki, az esetleges 
díjelmaradások beszedéséről gondoskodik. 

 A gazdasági igazgató távollétében a neki átadott feladatok tekintetében helyettesíti őt. 

11. A TÉRÍTÉSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÉS 
MÉRSÉKLÉSÉNEK RENDJE  

Indokolt esetben lehetőség van az egészségügyi szolgáltatások térítési díjának elengedésére, 
mérséklésére, részletfizetésre vagy a térítési díj előleg elengedésére. Ezeket a kedvezményeket az 
Intézmény vezetője engedélyezheti. Az engedélyezést a szolgáltatást igénylő az Intézményvezetőhöz 
intézett írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, melyben fel kell tüntetni a kérelem részletes indokát 
és az azt igazoló okmányok másolatát. A kérelem és engedélyezési nyomtatványt a szabályzat 3. 
számú nyomtatványminta tartalmazza, melyet az értesítéshez kell csatolni a benyújtott írásbeli 
kérelemmel és a csatolt okmányok másolatával együtt.  

12. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL RENDJE  

A térítési díj szabályzatot - az önkormányzati jóváhagyást követően - az Intézmény honlapján közzé 
kell tenni. A díjszabás tételeket az Intézményben ki kel függeszteni a munkaállomásoknál 
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megismerhetővé kell tenni. A Szabályzat belső kihirdetéséről és megismertetéséről az 
Intézményvezető gondoskodik. 

13. A SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATA  

A térítési díj szabályzatot rendszeres időközönként, legalább ötévente felül kel vizsgálni. A szabályzat 
módosítandó, amennyiben jogszabályi változás vagy az Intézmény működése azt indokolja. 
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MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet  

A 284/1997 (XII.23.) Korm. rendelet 2.§./2/ bekezdése szerinti szolgáltatásokért  
fizetendő térítési díjak - 2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A B 

1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó 
személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának 
pszichológiai vizsgálata 

 

  
a) első fokon 7 200 Ft 

  
b) másodfokon 12 000 Ft 

2. *  Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó, valamint elöltöltő fegyvert 
vadászati célra használni szándékozó, illetve használó személyek (II. 
csoport) alkalmassági vizsgálata 

 

 
A. orvosi alkalmassági vizsgálat 

 

  
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: 

 

   
aa) első fokon 7 200 Ft 

   
ab) másodfokon 10 800 Ft 

  
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: 

 

   
ba) első fokon 4 800 Ft 

   
bb) másodfokon 7 200 Ft 

  
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: 

 

   
ca) első fokon 2 500 Ft 

   
cb) másodfokon 4 800 Ft 
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d) ha a 70. életévét betöltötte: 

 

   
da) első fokon 1 700 Ft 

   
db) másodfokon 3 200 Ft 

 
B. pszichológiai alkalmassági vizsgálat 

 

   
a) első fokon 7 200 Ft 

   
b) másodfokon 12 000 Ft 

3. *  Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú 
vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat 

 

  
a) *  ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. - 
életévét még nem töltötte be: 

 

   
aa) első fokon 7 200 Ft 

   
ab) másodfokon 10 800 Ft 

  
b) *  ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. - 
életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: 

 

   
ba) első fokon 4 800 Ft 

   
bb) másodfokon 7 200 Ft 

  
c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét még nem érte el: 

 

   
ca) első fokon 2 500 Ft 

   
cb) másodfokon 4 800 Ft 

  
d) ha a 70. életévét betöltötte: 

 

   
da) első fokon 1 700 Ft 

   
db) másodfokon 3 200 Ft 



 
 
 

 

Oldal 24 / 48 
 

 

 

4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel 4 800 Ft 

5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett 
 

  
a) vérvétel 3 200 Ft 

  
b) vizeletvétel 1 600 Ft 

6. Látlelet készítése és kiadása 3 500 Ft 

7. Részeg személy detoxikálása 7 200 Ft 

8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 7 200 Ft 

9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat 
 

  
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági 
vizsgálata 

 

   
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 19 200 Ft 

   
ab) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli 

vizsgálata 
15 600 Ft 

  
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők 
alkalmassági vizsgálata 

 

   
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 12 000 Ft 

   
bb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli 

vizsgálata 
9 700 Ft 

  
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők 
alkalmassági vizsgálata 

 

   
ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 9 700 Ft 

   
cb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli 

vizsgálata 
7 200 Ft 
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10. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt 
vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, 
kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy 
szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából 
kerül sor 

7 200 Ft 

11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9 700 Ft 

12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak 
a 

közfinanszírozásban 
érvényesíthető díja 

13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
 

  
a) 1. egészségügyi osztály 

 

   
aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti 

vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) 
vizsgálat 

28 700 Ft 

   
ab) időszakos vizsgálat 16 100 Ft 

  
b) 2. egészségügyi osztály 

 

   
ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) 

vizsgálat 
13 800 Ft 

   
bb) időszakos vizsgálat 9 200 Ft 

  
c) 3. egészségügyi osztály 

 

   
ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti 

vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) 
vizsgálat 

28 700 Ft 

   
cb) időszakos vizsgálat 16 100 Ft 

14. *  Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az 
egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

1 700 Ft 
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miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, 
vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri 
rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem 
jogszabály által előírt, a szakképző intézményben és felsőoktatási 
intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai 
keretében kerül sor. 

15. *  A foglalkoztathatóság szakvéleményezése 
 

  
a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén 1900 Ft/fő/eset 

  
b) *  a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához 

szükséges szakvélemény esetén 
1900 Ft/fő/eset 

  
c) az a) és a b) pontban nem említett esetben 3300 Ft/fő/eset 

16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, 
kivéve 
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és 
b) *  - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus 
baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni 
immunizálást 

2 000 Ft 

17. Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR módszerrel történő 
kimutatására vonatkozó vizsgálat díja 

17 000 Ft 

18. Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavétel díja 2 500 Ft 

19.  Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 specifikus antitest 
kimutatására irányuló szerológiai vizsgálat 

9 000 Ft 

20. Járványügyi készültség idején mintavétel a SARS-CoV-2 specifikus antitest 
kimutatására irányuló szerológiai vizsgálathoz 

2 000 Ft 

 

Az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz oltóanyag a 2020. és 2021. évben térítésmentesen 
igényelhető.  
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A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó és a 2. számú mellékletben nem 
szereplő egészségügyi szolgáltatások térítési díját az egészségügyi szolgáltató az 1. § 
rendelkezéseinek figyelembevételével állapítja meg, azzal, hogy a pneumococcus baktérium, a human 
papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálásért nem kérhető térítési díj.  

A meningococcus C típusú kórokozó elleni - a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges 
táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának 
szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló miniszteri rendelet 
alapján kiemelt, indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó - vakcina beadásáért nem 
kérhető térítési díj. 

Az anyatejet adományozó nők térítésmentesen vehetik igénybe az anyatej adományozás 
feltételeként, külön jogszabályban meghatározott, járványügyi érdekből kötelezően végzendő 
szűrővizsgálatokat.  

Ha gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg a lőfegyver tartására, illetve az elöltöltő 
fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező, valamint az ilyen engedélyt 
megszerezni kívánó - a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és 
tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló rendelet szerinti II. alkalmassági 
csoportba tartozó - személyeknek a lőfegyver megszerzéséhez és tartásához, illetve az elöltöltő 
fegyver vadászati célú használatához szükséges hatósági engedély feltételeként előírt orvosi 
alkalmassági vizsgálatára is sor kerül, csak a gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálatra vonatkozó - a 
2. számú melléklet szerinti - díjfizetési kötelezettséget kell teljesíteni 

Az a személy, aki a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot, vagy a SARS-CoV-2 
specifikus antitest kimutatására irányuló szerológiai vizsgálatot és az ahhoz szükséges mintavételt 
térítés ellenében veheti igénybe, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb a 2. számú 
mellékletben meghatározott díj fizetésére kötelezhető. 
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2. sz. melléklet  

1. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokért a 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet alapján eltérő 

megállapodás hiányában fizetendő térítési díjak (1. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez) 

A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak: 

„D” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 5 000 Ft/fő/év 

„C” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 6 800 Ft/fő/év 

„B” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 8 400 Ft/fő/év 

„A” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 10 000 Ft/fő/év 

3. Extrém sport közben bekövetkezett baleset miatti ellátás 

Különösen veszélyes (extrém) sportolás, szórakoztató-szabadidős tevékenység közben bekövetkezett 
baleset miatt szükségesség vált ellátások esetén a 3. számú mellékletben meghatározott 
díjtételeket kell fizetni.  
 
A 217/1998. (XII.1.) Korm. rendelet alapján különösen veszélyes (extrém) sportnak, szórakoztató-
szabadidős tevékenységnek minősül:  
- vízisízés,  
- jet-sky,  
- vadvízi evezés,  
- hegy- és sziklamászás az V. foktól,  
- magashegyi expedíció,  
- bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping)  
- falmászás,  
- roncsautó (auto-crash) sport, rally,  
- hőlégballonozás,  
- félkezes és nyílttengeri vitorlázás,  
- sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés.  
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3. sz. melléklet  

Térítésköteles járóbeteg szakellátási szolgáltatások díjtételei 

A térítési díj szabályzatban nem részletezett vizsgálatok díja forintban kifejezve: a beavatkozás 
mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott német pont értékének háromszorosa megszorozva 
a mindenkor érvényes aktuális intézményi pont-forint értékkel,  
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4. sz. melléklet  

Magánellátások alapár díjtételei 
 

 Otthoni szakápolás: 3.700 Ft / vizit (maximálisan 1 óra időtartamban) 
 Otthoni gyógytorna: 3.000 Ft/ vizit (maximálisan 1 óra időtartamban) 
 Házi segítségnyújtás (személyi gondozás és / vagy szociális segítés): 2.000 Ft / óra 
 Otthoni vérvétel: 1.500 Ft / alkalom 
 COVID-19 (SARS-CoV-2) teszt: 

o Ag (antigén) Rapid teszt: 10.000 Ft / teszt  
o COVID-19 antitest gyorsteszt: 5.000 Ft / teszt 
o kiszállási költség, külső helyszínen végzett teszt esetében: 2.000 Ft / teszt 

 
 Utazási költség térítése: az ellátást nyújtó és az ellátott fizikai távolsága alapján: 100 Ft / km 
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5. sz. melléklet  

Térítési díj ellenében végzett szűrővizsgálatok díjtételei, menedzserszűrés díjai 

A térítési díj ellenében végzett szűrővizsgálatokat előre egyeztetett időpontban, a betegellátástól 
elkülönülten végezzük. Az igénytől függően egyedi árkalkulációt készítünk az ajánlathoz. 
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6. sz. melléklet  

Egyéb térítési díjak, térítés köteles nem egészségügyi szolgáltatások  

1. Egészségügyi dokumentáció rendelkezésre bocsájtásának térítési díjai 

Az Intézményünkben keletkezett egészségügyi dokumentációról az érintett kérésére írásos másolatot 
biztosítunk számára:  

a. első alkalommal ingyenesen (ésszerű mértékű adatkérés esetében, melyet 
egyszerre 3 dokumentum vagy 10 oldalban határoz meg az Intézmény); 

b. ugyanazon dokumentum ismételt vagy több példányos kérése esetében 1.000 Ft + 
16 Ft / A4 / oldal, 

c. érintett közfinanszírozott ellátásához kapcsolódó adatairól összefoglaló kérése 
esetében pedig 7.500 Ft-os díj ellenében teljesíti azt. 

d. az adathordozóra történő adatmásolás esetén az adathordozó költsége az 
érintettet, adatigénylőt terheli. 

Röntgen vizsgálat CD-re történő másolása: 300 Ft 

2. Személyes adatokhoz való hozzáférés díjtételei nem egészségügyi adatok esetében 

Az egészségügyi adatok kategóriájába nem tartozó adatok esetében: 

az Adatkezelő „Az Ormánság Egészségéért” Nkft. biztosítja az Intézmény a személyes adatokhoz 
történő hozzáférést a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szerint. 
 
Ennek megfelelően az érintett jogainak gyakorlását ingyenesen biztosítja kivéve, ha az érintett 
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ilyen 
esetben az Intézmény észszerű összegű díjat számíthat fel, melynek mértéke 1.500 Ft/ oldal, vagy 
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést 

3. Közérdekű adat igénylésének díjtételei 

A közérdekű adatigénylés adatait tartalmazó adathordozó költségtérítésének mértékét az Info tv. 29. 
§ (5) bekezdése a valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés 
mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint határozza meg az 
Intézményünk: 

 Fénymásolás A/4 színes másolat esetén: 130 Ft/oldal 
 Fénymásolás A/3 színes másolat esetén: 260 Ft/oldal 
 Fénymásolás A/4 fekete-fehér másolat esetén: 12 Ft/oldal 
 Fénymásolás A/3 fekete-fehér másolat esetén: 24 Ft/oldal 
 optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de 

legfeljebb 580 Ft/adathordozó, 
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 elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó 
közvetlen önköltsége. 

 Amennyiben az adatigénylés teljesítése postai úton történik, az adatigénylés teljesítésének 
költségéhez hozzá kell számítani a teljesítés postaköltségét is. 

Az adatok kinyerésére fordított 4 munkaóra mértékig költségtérítést nem számolunk el, az ezt 
meghaladó munkaigényű adatigénylés esetében az adatokat kinyerő-előállító munkatárs alapbére 
alapján számított órabérnek megfelelő összeg számolható el minden 4 órát meghaladó megkezdett 
munkaóráért. Amennyiben a megállapított költségtérítés összege meghaladja az 5.000 Ft-ot, úgy 
ennek megfizetése az adatigény teljesítését megelőzően esedékes. 
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7. sz. melléklet 

Azon országok listája, melynek állampolgárai az orvosilag szükséges ellátást Európai 
Egészségbiztosítási Kártyával igénybe vehetik, továbbá jogosultak az ellátást az S2 / E112 
nyomtatvány alapján igénybe venni: 

Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, 
Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, 
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia. 

  



 
 
 

 

Oldal 35 / 48 
 

 

 

8. sz. melléklet  

Országok és országkódjuk az Európai Egészségbiztosítási Kártya alkalmazásához  
Az Európai Unió /EGK tagállamok és országkódjuk 

Megnevezés  Országkód  
Ausztria  AT  
Belgium  BE  
Ciprus  CY  
Cseh Köztársaság  CZ  
Dánia  DK  
Észtország  EE  
Finnország  FI  
Franciaország  FR  
Görögország  GR  
Izland  IS  
Írország  IE  
Olaszország  IT  
Lettország  LV  
Liechtenstein  LI  
Litvánia  LT  
Luxemburg  LU  
Németország  DE  
Norvégia  NO  
Málta  MT  
Hollandia  NL  
Lengyelország  PL  
Portugália  PT  
Spanyolország  ES  
Svédország  SE  
Szlovákia  SK  
Szlovénia  SI  
Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)  UK  
Svájc  CH  
Bulgária  BG  
Románia  RO  
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9. sz. melléklet 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya formai követelményei, kötelező adattartalma 

A Kártyát az Európai Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja ki, a Kártya 
külalakja azonban az Európai Bizottság által kiadott szabványokhoz igazodik. Az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya lehet különálló kártya, de rákerülhet a nemzeti kártya hátoldalára is. A 
Kártyán szereplő mezők számozása és elnevezése minden esetben állandó, amely alapján annak 
tartalma minden esetben beazonosítható. 

A Kártya jobb felső sarkában, az európai szimbólum (12 ötágú csillag) közepén található a kibocsátó 
ország kétjegyű kódja. 
 
Adattartalmában kötelezően tartalmazza: 
3. mező: vezetéknév  
4. mező: utónevek  
5. mező: születési idő (nap/hónap/év)  
6. mező: társadalombiztosítási azonosító szám  
7. mező: a kibocsátó intézmény azonosító száma és betűjele  
8. mező: kártyaazonosító szám (az adott kártya sorszáma)  
9. mező: a kártya érvényességének utolsó napja – az ellátás a 9. mezőben jelzett időponttól a Kártya 
alapján nem nyújtható.  
 
A feliratok elhelyezkedése különálló Kártya esetén: 

  3. Vezetéknév   

 4. Utónevek   

 5. Születési idő  6. Társadalombiztosítási azonosító jel 

 7. Az intézmény azonosító száma   

 8. Kártya azonosító szám  9. Lejárat ideje 

A Kártyahelyettesítő Nyomtatvány tartalmi elemei: 

 Vezetéknév 
 Keresztnév 
 Születési dátum 
 Biztosítási szám 
 Külföldi biztosító azonosító száma 
 Igazolás érvényességének kezdete 
 Igazolás érvényességének vége 
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10. sz. melléklet 

S2 és E112 nyomtatványok kötelező adattartalma 

 S2 jelű nyomtatvány: 
 Vezetéknév 
 Keresztnév 
 Születési dátum 
 Biztosítási szám 
 Külföldi biztosító azonosító száma 
 Külföldi biztosító neve 
 Külföldi Biztosító címe 
 Érvényes biztosítás szerinti ország 
 Igazolás érvényesség kezdete 
 Igazolás érvényesség vége 

E112 jelű nyomtatvány: 
 Keresztnév 
 Születési dátum 
 Biztosítási szám 
 Külföldi biztosító azonosító száma 
 Külföldi biztosító neve 
 Külföldi Biztosító címe 
 Érvényes biztosítás szerinti ország 
 Igazolás érvényesség kezdete 
 Igazolás érvényesség vége 
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11. sz. melléklet 

A 2011/24/EU irányelv alapján az Európai Unió tagállamok betegeinek tervezetten határon átnyúló 
egészségügyi ellátása: az igénybe vételéhez szükséges igazolások és kötelező adattartalmuk  

Személyazonosságot igazoló okmány  
 Vezetéknév  
 Keresztnév  
 Születési dátum  

 
és  
EGT tagállamban fennálló biztosítást igazoló biztosítási kártya vagy nyomtatvány  

 Vezetéknév  
 Keresztnév  
 Születési dátum  
 Érvényes biztosítás szerinti ország  
 Biztosítási szám  
 Külföldi biztosító neve  
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12. sz. melléklet 

A 2011/24/EU irányelv alapján az Európai Unió tagállamok betegeinek tervezetten határon átnyúló 
egészségügyi ellátása: az irányelv alapján nyújtott ellátásról a magyar közfinanszírozott 
szolgáltató adatszolgáltatást kötelessége 
 
Adatszolgáltatás 
 
Külföldi beteg ellátás a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében  
Térítési kategória  T = uniós beteg részére magyar egészségügyi 

szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás 
keretében végzett ellátás (bejövő beteg)  
 

Finanszírozás forrása, módja  a. az uniós beteg ellátásának rendjét és a 
finanszírozás módját a 217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet 
5/D §-a szabályozza  
b. a külföldi beteg közvetlenül finanszírozza a 43/1999. 
(III. 3.) Korm. rendelet 50/A § alapján meghatározott 
mértékben az ellátás díját a magyar szolgáltató 
részére  
 

Jelentés a hazai teljesítmény elszámolási rendszerben  
 
 
 

A szolgáltató a határon átnyúló egészségügyi ellátás 
monitoringja érdekében a 43/1999. (III. 3.) Korm. 
Rendelet megfelelő teljesítmény elszámolási 
adatlapján „T” térítési kategóriában jelenti az ellátott 
esetet. 
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13. sz. melléklet  

Magyarországgal sürgősségi betegellátásra vonatkozó  
államközi egyezményt kötött országok és az egyezmények 

Hatályos egészségügyi együttműködési egyezmények: 

 Ukrajna 

 Koszovói Köztársaság 

 Macedón Köztársaság 

 Mosznia 

 Szerbia 

 Montenegro 

 Angola, Kuvait, Mongólia, Jordánia, Irak, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság. 

 A magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény végrehajtásáról szóló 7/1964. 
(VIII.30.) MüM rendelet 

 A magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményről szóló 1959. évi 20. sz. tvr. 
11. cikke 

 A magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezményről szóló 2009. évi II. törvény 
12. cikke 

 A magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezményről szóló 2008. évi 
LXXXII. törvény 12. cikke 

 A magyar-szerb szociális biztonsági egyezményről szóló 2013. évi CCXXXIV. 
törvény 12. cikke 

 17/1984. (III. 27.) MT rendelet a magyar-angolai egészségügyi együttműködési 
egyezményről 

 14/1975. (V. 14.) MT rendelet a magyar-koreai egészségügyi együttműködési 
egyezményről 

 47/1978. (X. 4.) MT rendelet a magyar-iraki egészségügyi együttműködési 
egyezményről 

 15/1981. (V. 23.) MT rendelet a magyar-jordániai egészségügyi együttműködési 
egyezményről 

  29/1974. (VII.10.) MT rendelet a magyar-mongol egészségügyi együttműködési 
egyezményről 

 33/1979. (X. 14.) MT rendelet a magyar-kuvaiti egészségügyi együttműködési 
egyezményről 

 a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról 
szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2020. évi XIV. törvény 
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14. sz. melléklet 

Ellátás igénybe vételéhez és elszámoláshoz szükséges igazolások és kötelező adattartalmuk a 
montenegrói, a bosnyák, valamint a szerbiai biztosítottak esetén  
 
CG/HU 111 jelű nyomtatvány  

 Vezetéknév  
 Keresztnév  
 Születési dátum  
 Biztosítási szám  
 Külföldi biztosító azonosító száma  
 Külföldi biztosító neve  
 Külföldi Biztosító címe  
 Érvényes biztosítás szerinti ország (kizárólag Montenegró lehet)  
 Igazolás érvényesség kezdete  
 Igazolás érvényesség vége  

 
BH/HU 111 jelű nyomtatvány  

 Vezetéknév  
 Keresztnév  
 Születési dátum  
 Biztosítási szám  
 Külföldi biztosító azonosító száma  
 Külföldi biztosító neve  
 Külföldi Biztosító címe  
 Érvényes biztosítás szerinti ország (kizárólag Bosznia-Hercegovina lehet)  
 Igazolás érvényesség kezdete  
 Igazolás érvényesség vége  

 
SRB/HUN 111 jelű nyomtatvány  

 Vezetéknév  
 Keresztnév  
 Születési dátum  
 Biztosítási szám  
 Külföldi biztosító azonosító száma  
 Külföldi biztosító neve  
 Külföldi Biztosító címe  
 Érvényes biztosítás szerinti ország (kizárólag Szerbia lehet)  
 Igazolás érvényesség kezdete  
 Igazolás érvényesség vége  
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15. sz. melléklet 

Útmutató összefoglaló térítési díjak megállapításához 

I. Sürgősségi ellátás 
i. sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot illetve gyanúja: ellátás! 
ii. a térítési kategória igazolása a beteg állapotának javulásakor vagy intézkedésre 

jogosult személy jelenlétekor; 
iii. nyilatkozatok aláírására, esetleges térítési díj megfizetése: utólagosan 

 
II. Térítésköteles vagy térítésmentes ellátás? Jogosultság ellenőrzés eredménye, teendők 

Térítésköteles mindenki számára: 
- amit nem finanszíroz a NEAK illetve ami jogszabály szerint térítésköteles (díjak: 

1.2.3. sz. mellékletek) 
- amit saját elhatározásból vesz igénybe (3. sz. melléklet) 
- magánellátás, menedzserszűrés (4. 5. sz. mellékletek) 
- egyéb intézményi szolgáltatás (adatszolgáltatás pld., 6. sz. melléklet) 

 

1. Érvényes magyar TAJ kártyával rendelkezik?  
i. Igen, be tudja mutatni: 

o térítésmentes (normál) ellátás 

Érvényes lámpaszínek: 

o „ZÖLD lámpa” – TAJ szám érvényes, jogviszonya rendezett 
o „PIROS lámpa” – TAJ szám érvényes, jogviszonya rendezetlen; a szolgáltató 

köteles a NEAK honlapjáról letöltött értesítő átadásával tájékoztatást adni a 
betegnek a jogviszony rendezetlenségéről. 

o „SÁRGA lámpa” - TAJ érvényes, de korlátozott egészségügyi 
szolgáltatásokra jogosult; a sürgősségi fogászati ellátás kivételével – nem 
jogosult fogászati ellátásra, külföldi gyógykezelésre, illetve a 
transzplantációs várólistára sem kerülhet fel. 

ii. Igen, de nem tudja bemutatni:  
o 15 nap határideje van a kártya utólagos bemutatására 
o kötelezvény kitöltése (2. sz. nyomtatványminta) 
o fizetés utólag, ha elmulasztja a kártya bemutatását (beszedés: Titkárság) 

iii. Nem tudja bemutatni:  
o vizsgáljuk az egyéb jogosultságokat! 

 
2. Magyar TAJ kártyája nem érvényes, és nem rendelkezik egyéb jogosultsággal (lámpaszínek 

és kódjaik): 
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i. KÉK lámpaszín, „K” kód: külföldi biztosító által biztosított, akinek a TAJ száma a külföldi 
biztosítás időtartamára érvénytelen.  
- külföldi biztosító által kiállított jogosultságigazolással (pld. EU Kártya, S2 

nyomtatvány): 
o térítés nélkül vehetik igénybe az ellátást,  
o NEAK jelentés: „0E” térítési kategória 

- jogosultságigazolás nélkül:   
o térítésköteles ellátás, az intézmény saját térítési szabályzata szerint (3. sz. 

melléklet); 
o NEAK jelentés: „04” térítési kategória 

ii. Barna lámpaszín, „B” kód: egyéb okból érvénytelen jogviszony 
o térítésköteles ellátás, az intézmény saját térítési szabályzata szerint 
o NEAK felé „04” térítési kategóriában jelentés 

iii. Barna lámpaszín, „N” kód: érvénytelen NAV járuléktartozás miatt  
 Az ellátott személy jogviszonyát minden esetben az ellátás igénybevételének 

első napján érvényes állapot szerint kell figyelembe venni. 
- sürgősségi ellátás: azokra az ellátásokra, amelynek elmaradása esetén a beteg 

közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó 
egészségkárosodást szenvedne. (Eütv. 3. § i) pont). 

o térítési díjat fizet, 9/1993. (IV.2.) NM rendelet szerint, azaz azt a díjat, 
melyet a NEAK alapdíjon fizettet volna az ellátásért 

 a térítési díj maximuma: ellátási esetenként 750.000 Ft 
 egy ellátási eset = egy finanszírozási eset 
 a térítési díj kiszámításában a gazdasági igazgató segítségét 

kell kérni! 
o NEAK jelentés: „04” térítési kategória 

- tervezett, azaz nem sürgősségi ellátások: 
o térítésköteles, az intézmény saját térítési szabályzata szerint (3. sz. 

melléklet); 
o NEAK jelentés: „04” térítési kategória 

 
3. Érvényes EU taj kártyával vagy ezzel egyenértékű dokumentummal rendelkezik?  

i. Igen, és be tudja mutatni: 
 EU kártya 
 kártyahelyettesítő nyomtatvány 
 S2vagy E112 nyomtatvány (a külföldi biztosító 

kötelezettségvállalása) 
o ellenőrzés: érvényesség, kitöltés (érvényesség: minden mező kitöltve!) 
o „orvosilag szükséges” ellátás: 

 minden olyan ellátás, mely nem halasztható a másik tagállamba 
való visszatérésig 
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 tartózkodása alatt: maximum a kártya érvényessége, figyelembe 
véve: tartózkodási engedélyig vagy ha nincs, akkor a tervezett 
hazai tartózkodásig, maximum 3 hónapig 

o térítésmentes, az ellátásokat a magyar biztosítottakkal azonos feltételek 
mellett vehetik igénybe 

o E-adatlap kitöltése;  
o NEAK jelentés: „E” térítési kategória 

 

ii. igen, de nem tudja bemutatni: 
o díj kifizetendő (mintha nem rendelkezne biztosítással, lásd a c. pontot) 
o a magyarokhoz hasonlóan 15 napon belül bemutatható, ilyenkor a díjat 

vissza kell fizetni 
iii. nem rendelkezik biztosítással, vagy nem „orvosilag szükséges” az ellátás: 

o térítésköteles, az intézmény saját térítési szabályzata szerint (3. sz. 
melléklet); 

o NEAK jelentés: „04” térítési kategória 
 

Az EGT ill. svájci biztosított Magyarországon született gyermeke részére a szükséges 
ellátások a szülést követő 3. hónapig az anya EU-Kártyája alapján nyújtandók, az 
ellátásokat az EU-Kártya adataival kell jelenteni.  

4. Európai Uniós állampolgár tervezett beavatkozásra jön Magyarországra? 
i. igazolás ellenőrzése: 11. sz melléklet (EU tagállam polgára) 
ii. beutaló kell ilyenkor is, nm elehet külföldi orvos által kiállított (ilyenkor csak E111 vagy 

E112 nyomtatvány alapján) 
o térítésköteles,  

 térítési díjat fizet, 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 50/A § alapján („a 
fekvőbeteg-szakellátást, a járóbeteg-szakellátást a kihirdetett 
alapdíjjal kell elszámolni”), azaz azt a díjat, melyet a NEAK alapdíjon 
fizettet volna az ellátásért 

 a térítési díj kiszámításában a gazdasági igazgató segítségét kell 
kérni! 

o NEAK jelentés: „T” térítési kategória (12. melléklet) 
 

5. Egyezmények alapján elszámolható-e a térítési díj? Útlevél bemutatása mellett: 
i. ukrán és koszovói:  

o sürgősségi ellátás térítésmentes 
o NEAK jelentés: „3”-as térítési kategória 

ii. orosz: nem jogosult! 
iii. macedón:  

o sürgősségi és tervezett ellátás is térítésmentes! 
o NEAK jelentés: „E” térítési kategória 
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iv. bosnyák, montenegrói, szerb biztosítottak:  
o sürgősségi ellátás térítésmentes: BH/HU111, CG/HU111, SRB/HUN 111 

nyomtatvánnyal (ld. 14. sz. melléklet) 
o tervezett ellátás térítésmentes: BH/HU112, CG/HU112, SRB/HUN 112 

nyomtatvánnyal 
o NEAK jelentés: „E” térítési kategória 

v. Angola, Kuvait, Mongólia, Jordánia, Irak, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság: 
o heveny megbetegedés vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő 

helyzet esetén térítésmentes 
o NEAK jelentés: „E” térítési kategória 

 

6. Államközi egyezménnyel nem rendelkező országok, továbbá a fenti egyezményes vagy 
uniós térítési kategóriába nem tartozó ellátások: 
o Minden elvégzett egészségügyi ellátás térítésköteles! Díjtételek az intézmény térítési 

szabályzat szerint (3. sz. melléklet) 
 

7. Nincs okmánya a betegnek: 
o Ha semmilyen személyazonosító okmánnyal nem rendelkezik a beteg: ellátásáról az adott 

szakrendelés orvosa dönt. 
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1. sz. nyomtatványminta  

ÉRTESÍTÉS térítésköteles ellátásról, beavatkozásról 

Beteg neve, leánykori neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Törvényes képviselő neve (amennyiben van): ……………………………………………………………………………………………………… 
Anyja neve: ………………………………………………..………………………………………………………………..……………………………………………… 
Születési helye és ideje: ………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
Lakcíme: ………………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………………… 
Azonosító száma (útlevél, személyi igazolvány, stb.): ………………………………………………………………………………………… 
Állampolgársága: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vizsgálatok, beavatkozások részletezése:  
Diagnosztikai vizsgálat, beavatkozás megnevezése - Pontértéke 
……………………………………………………………. . ……………………………… pont 
……………………………………………………………. . ……………………………… pont 
……………………………………………………………. . ……………………………… pont 
……………………………………………………………. . ……………………………… pont 
Pontérték összesen:……………………………..  Számlázandó díj (pénzügyi osztály tölti ki): …………………….………… Ft 

Meghatározott díjtétel alapján számlázandó vizsgálatok, beavatkozások: 
Vizsgálat, beavatkozás megnevezése - Díja 
……………………………………………………………. . ……………………………… Ft 
……………………………………………………………. . ……………………………… Ft 
……………………………………………………………. . ……………………………… Ft 
……………………………………………………………. . ……………………………… Ft 

Fizetendő összesen: ………………………….. Ft (azaz ……………………………………………………………. forint) 
Amennyiben a díj pontos összege nem állapítható meg előre, úgy fizetendő előleg: ………………………….. 
Ft (azaz ……………………………………………………………. forint) 

Kelt: ……………………………….., …………. év ……………………….. hó ………. nap  
 
 
…………………………………………………………………………. 
orvos aláírása és pecsétje 

A fentieket tudomásul vettem, a térítési díjakról tájékoztatásban részesültem, a fent részletezett 
vizsgálatok. beavatkozások elvégzését kérem, a teljes térítési díj megfizetését vállalom, kérem a 
számla kiállítását. 
 
…………………………………………………….………………………………………………. 
beteg vagy törvényes képviselője aláírása  

Jelen értesítés 2 példányban készül, egy példány a kötelezetté, a második példányt a Titkárságra kell 
eljuttatni haladéktalanul iktatás és számlázás végett.  
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2. sz. nyomtatványminta  

Kötelezvény TAJ kártya utólagos bemutatására 

Beteg neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Törvényes képviselő neve (amennyiben van): ……………………………………………………………………………………………………… 

Leánykori neve: ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve: ………………………………………………..………………………………………………………………..……………………………………………… 

Születési helye és ideje: ………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

Lakcíme: ………………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alulírott kötelezem magamat arra, hogy a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásának 
térítésmentes igénybevételére jogosító „Hatósági Bizonyítványt” (TAJ kártyát) 15 napon belül 
bemutatom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti kötelezettségemnek határidőre nem teszek eleget, úgy 
a megállapított szolgáltatási díjtételek alapján kiállított számla összegét köteles vagyok megfizetni. 

Kelt: ……………………………….., …………. év ……………………….. hó ………. nap  
 
 
…………………………………………………………………………. 
beteg vagy törvényes képviselője aláírása  
 
 
…………………………………………………….………………………………………………. 
betegadminisztrációt végző munkatárs neve és aláírása  
 
 
Jelen kötelezvény 2 példányban készül, egy példány a kötelezetté, a második példányt a Titkárságra 
kell eljuttatni haladéktalanul iktatás és behajtás végett.  
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3. sz. nyomtatványminta  

Térítési díj elengedésére, mérséklésére, részletfizetésre, ill. a térítési díj előleg elengedésére 
vonatkozó kérelem és engedélyezés 

A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A kérelmező születési helye és ideje: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

A kérelmező lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A kérelem tárgya: térítés díj (jelölje x-szel) 

□ elengedése  

□ mérséklése  

□ részletfizetés  

□ előleg elengedése  

Mérséklés esetén: 
A térítési díj mérséklésének mértéke: ……..….. %  
A térítési díj mérséklése után fizetendő összeg: ……………...… Ft  

Részletfizetés esetén:  
A térítési díj részleteinek száma: ………….…  
A térítési díj egyes részleteinek összege: ….………….…… Ft  
A térítési díj fizetési részleteinek esedékessége: …………………………. 
 
Kelt: ……………………………….., …………. év ……………………….. hó ………. nap  
 
 
…………………………………………………. 
kérelmező aláírása  
 
A fent kérelmezett kedvezményt (bekarikázandó): 

engedélyezem   nem engedélyezem  
 
 
…………………………………………………………………  
Intézményvezető 

 

Jelen kérelem 2 példányban készül, egy példány a kérelmezőé, egy példány a gazdasági igazgatóhoz 
kerül. 
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ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 

1. PREAMBULUM – A SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 
A hatályos adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 
a működésében bekövetkező, adatkezelési tevékenységeket érintő változásokat és a jogi – 
szabályozási, valamint a szervezeti változásait szabályzataiban és tájékoztató anyagaiban – 
különösen az érintetteknek készülő tájékoztatásban - naprakészen leköveti. Ezen igénynek 
megfelelően a korábbi adatkezelési – adatvédelmi szabályzata és ehhez kapcsolódóan ennek 
mellékleteit képző dokumentumok az alábbi területekkel bővülnek: 

1.1. Az új honlap adatkezelése 
Az Intézmény új honlapot indított, melynek adatkezelési vonatkozásait jelen dokumentáció – 
elősorban annak mellékletei - tartalmazza; 

1.2. Közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok kezelése 
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. elkötelezett az integritás-szemlélet minél hatékonyabb 
bevezetése és alkalmazása mellett, így külön kiemelendőnek tartjuk a közérdekű adatok kezelésére 
és a közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylések rendjére vonatkozó különös szabályok 
kiemelt rögzítését a jogszabályoknak is megfelelően. 

1.3. A „Technikai és szervezési intézkedések” fejezet naprakészen tartása, adatfeldolgozók és 
adatfeldolgozási tevékenység elvi szintű szabályozása 

Az új technológia megoldások alkalamzása gyakrabban előforduló feladat, mint amit jelent Szabályzat 
megújítása, frissítése indokolna. Ugyancsak ilyenek lehetnek konkrétan az adatfeldolgozási 
tevékenységek, akár harmadik fél részéről, akár az Intézmény kereteiben. Ezért szabályzat szintjén az 
alapelvek kerülnek rögzítésre a jövőben, míg a konkrét megoldásokat az „Adatkezelői nyilvántartás” 
megfelelő részében rögzítjük. 

1.4. Magánegészségügyi ellátások adatkezelése 
Az Intézmény magánegészségügyi ellátásokkal tervezi palettáját bővíteni, melynek adatkezelése 
mellékletek szintjén új követelményeket, dokumentációs teendőket jelent. 

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 
A jelen „Adatkezelési, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat” (a továbbiakban „Szabályzat”) célja, 
hogy rögzítse az „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. (továbbiakban úgyis mint Kft., NKft., 
Társaság illetve Cég, továbbá Intézmény) által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket, és a 
Társaság adatvédelmi és - kezelési politikáját és gyakorlatát a személyes adatok védelme érdekében, 
amelyet a Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. 

3. A SZABÁLYZAT ALANYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA 
Jelen szabályzat alanyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi tulajdonosára, munkavállalójára, a 
vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló magánszemélyekre; adatfeldolgozóira és közös 
vagy további adatkezelőire; a szolgáltatásait igénybe vevőkre, hozzátartozóikra; a vele egyéb 
jogviszonyban álló magánszemélyekre; az Adatkezelő valamennyi üzleti partnerére, illetve a partneren 
keresztül az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyekre, valamennyi szerződéses 
jogviszony vagy ajánlat folytán az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő személyre, valamint a külső 
szervezetek mindazon alkalmazottaira, akik az Adatkezelő informatikai rendszereit használják, 
üzemeltetik, működtetik vagy fejlesztik, azaz az Adatkezelő adatvagyonához hozzáférhetnek. 
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A Szabályzat tárgyi hatálya az Adatkezelőnél folytatott valamennyi, személyes adatokat tartalmazó 
adatkezelésre kiterjed. 

4. RELEVÁNS ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 
Az „Adatkezelési, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat” rendelkezéseinek kialakításakor az 
Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 
Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit. Jelen dokumentumban - ha külön nem jelöljük -, akkor a 
„GDPR” rendeletre, mint Európai Uniós legfelsőbb jogforrásra hivatkozunk. 
A GDPR általános célja a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak és különösen 
a személyes adatok védelméhez való joguk és egyidejűleg a személyes adatok EU-n belüli szabad 
áramlásának biztosítása (1. cikk). Ennek érdekében az Adatkezelő a személyes adatok kezelésével és 
az adatok áramlásával kapcsolatos szabályrendszert állít fel, melynek egyik legfontosabb eleme az 
adatkezelő felelősségének előtérbe helyezése. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.  
A rendelet hatálya kiterjed „a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő 
kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelésére, 
amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer 
részévé kívánnak tenni.”  

Az ágazati sajátosságokból fakadóan a Kft. tevékenységére és az adatkezelésre további jogszabályi 
előírások is vonatkoznak, különösen az alábbiakat vettük figyelembe a Szabályzat kialakításakor: 

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

 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezelésének egyes kérdéseiről 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos 

részletes szabályokról 
 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről 
 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet  az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 

szervezési kérdéseiről 
 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról 
 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
 Munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény (Mt.), közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó 

jogszabályok, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1998. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 
 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési 

rendelkezésektől való eltérésről 
 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható 

költségtérítés mértékéről 
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
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5. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, 
tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, 
felhasználása, közlése, továbbítása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 
Személyes adat vagy adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) 
vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító 
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 
Személyes adatok különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási 
vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 
természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi 
adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 
személyes adatok. 
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában az 
Adatkezelő valamennyi ügyfele, partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton 
kapcsolatban lévő természetes és jogi személyek. 
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely 
konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 
cselekedetével beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes 
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 
Adattörlés: a személyes adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges. 
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 
Adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából, amelynek időtartama alatt az adatnak csak 
tárolása jogszerű. 
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül 
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, 
feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 
Üzleti titok: A Ptk. 2:47. §-ában, valamint a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített titok.  
Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a 
megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára 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. magatartás, környezet, foglalkozás); 
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 
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továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas 
lehet az érintett azonosítására; 
Betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével 
kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész; 
Egészségügyi dolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú egészségügyi 
szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá 
az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező 
személy; 
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; 
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; 
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt 
gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs; 
Sürgős szükség: az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek 
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, 
illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne; 

6. ADATKEZELÉS ALAPELVEI 
A Kft. adatkezelésében a GDPR rendelet alapelveit betartja: 

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését 
jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi; 

2. Célhoz kötöttség: személyes adatot csak meghatározott és egyértelmű célból gyűjt, kezel; 
3. Adattakarékosság: adatkezelése a releváns, szükséges mértékre korlátozódik, tevékenységi 

jellegéből fakadóan legtöbbször a jogszabályi előírások szerint; 
4. Pontosság: minden ésszerűt megtesz annak érdekében, hogy az adatok pontosak és 

naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti;  
5. Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatokat csak a kezelés céljainak eléréséhez szükséges 

ideig tárolja, kezeli; 
6. Integritás és bizalmas jelleg: a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja a 

személyes adatok megfelelő biztonságát, ide értve a véletlen elvesztés, megsemmisülés, 
jogtalan megsemmisülés, jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan felhasználás, károsodás elleni 
védelmet is; 

7. Elszámoltathatóság: a fentieknek való megfelelés igazolására felkészül. 

7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI AZ INTÉZMÉNYNÉL 
Az Kft., mint adatkezelő személyes adatot kizárólag a GDPR rendelet által elismert jogalappal 
alátámasztva kezel. Személyes adatok kezelésének jogalapjai az Intézménynél: 
6. cikk (1) a) pont: érintett hozzájárulása (konkrét célhoz kötötten); 
6. cikk (1) b) pont: szerződés megkötése és teljesítése; 
6. cikk (1) c) pont: jogi kötelezettség teljesítése; 
6. cikk (1) d) pont: létfontosságú érdek; 
6. cikk (1) f) pont: adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése. 
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A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése alap esetben tilos, kivéve, ha arra a 9. cikk (2) 
bekezdése alkalmazható az adatkezelésre. Az Intézménynél az ilyen adatok kezelése jellemző, az 
alábbi esetek fordulnak elő: 
9. cikk (2) a) pont: az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy 
több konkrét célból történő kezeléséhez - ez adja alapvetően az egészségügyi adatok kezelésének 
jogalapját; 
9. cikk (2) b) pont: az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a 
szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei 
teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges; 
9. cikk (2) c) pont: az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekének 
védelméhez szükséges 
9. cikk (2) g) pont: az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges; 
9. cikk (2) h) pont: az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi 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; Ez utóbbi h) célból akkor lehet adatokat kezelni, ha 
ezen adatok kezelése olyan szakember által történik, aki szakmai titoktartási kötelezettség hatálya 
alatt áll.  
9. cikk (2) i) pont: az adatkezelés a népegészségügy területét érintő közérdekből szükséges. 
 
Az egyes adatkezelési műveletek jogalapjainak megállapításánál szükséges figyelembe venni az 
egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó 1997. évi XLVII. törvény alábbi szabályozását: 
12. § (1) Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása - 
az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és a 13. §-ban 
foglaltak kivételével - önkéntes. 
(2) Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a 
gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló 
hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet 
(törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell. 
(3) Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet 
vélelmezni kell. 

8. ÁTLÁTHATÓ TÁJÉKOZTATÁS 
A Kft. a személyes adatok kezelésére vonatkozóan az érintetteket megfelelően, a jogszabályokban 
előírtak szerint tájékoztatja (ennek részleteit a későbbi fejezetek tárgyalják).  
A tájékoztatás akkor megfelelő, ha egyértelmű, részletes és teljes körű, vagyis az adatkezelés minden 
lényeges körülményére – különösen annak céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezelő és (ha 
annak személye az adatkezelőtől eltér) adatfeldolgozó személyére, harmadik személynek 
továbbításra, hozzájárulás visszavonásának módjára és esetleges következményére – kitér. A 
tájékoztatás tartalmazza az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedéseket is. A Kft. az 
érintettek számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető formában, könnyen hozzáférhető módon, 
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja. 
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9. ADATKEZELŐ, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ, ADATFELDOLGOZÓK 

ADATKEZELŐ: 

„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT KFT. mint önállóan működő, a jóváhagyott működési 
előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 
Adószám: 14465299-1-02 
Székhely: 7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A. 
e-mail cím: ormansageu@gmail.com 
Képviseli: Dr. Springó Zsolt önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezető 

Adatvédelmi felelős / tisztviselő: 
A Társaság a GDPR 37. cikk (1) a). pontja alapján köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, mivel az 
közfeladatot lát el. Az egészségügyi adatok kezelését szabályozó törvény (1997. évi XLVII. törvény) 
„adatvédelmi felelős” megnevezést használ, tartalmában lefedi a feladatkört, vonatkozik rá a fent 
nevezett törvény valamint a GDPR rendelet ide vonatkozó szabályozása is. Intézményünkben e két 
jogszabály által meghatározott feladatkörben eljáró személyt „adatvédelmi tisztviselő”-nek nevezzük. 

A tisztviselő szakorvos szakképesítéssel rendelkező orvos, vagy legalább 2 év joggyakorlattal 
rendelkező jogi egyetemi végzettségű személy, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és az 
egészségügyi adatok kezelése terén legalább két éves gyakorlattal bír. 
 
Az egészségügyi adatok kezelését szabályozó törvény 32. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az 
egészségügyi Intézményen belül az egészségügyi és személyazonosító adatok védelméért, a 
nyilvántartás megőrzéséért az adatot kezelő Intézmény vezetője felelős. 
(2) 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 [21. § (1) bekezdés] engedélyezi az egészségügyi dokumentációba való 
betekintést, 
f) kijelöli az adatvédelmi felelőst (felelősöket), 
g) ellenőrzi az adatvédelmi felelős (felelősök) tevékenységét, 
h) gondoskodik az Intézmény adatvédelmi szabályzatának elkészítéséről, 
i) dönt a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további tárolásáról vagy 
megsemmisítéséről. 
(3) A (2) bekezdés a)-e) pontjai szerinti tevékenységet az adatvédelmi felelős is elláthatja. 
(4) A szervezeti egységenként 20 főnél több adatkezelőt foglalkoztató munkáltató esetén az 
Intézményvezető - szervezeti egységenként - adatvédelmi felelőst jelöl ki. 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. 
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Az adatkezelő felelőssége, feladatai az adatvédelmi tisztviselővel szemben: 

Az adatvédelmi tisztviselő jogállásáról szóló 38. cikkből kiemeljük az alábbiakat: 
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával 
kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el.  
Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával 
összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja.  
Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó legfelső vezetésének 
tartozik felelősséggel.  
Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásához 
kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.  
Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat, azonban az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
biztosítja, hogy e feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség. 

Az adatvédelmi tisztviselő / felelős feladatai az Intézménynél: 
Az adatvédelmi tisztviselő a 39. cikk szerinti alábbi feladatokat látja el minimálisan: 

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az 
adatkezelést végző alkalmazottak részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy 
tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;  

b) ellenőrzi az e rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi 
rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok 
védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök 
kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, 
valamint a kapcsolódó auditokat is;  

c) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon 
követi a hatásvizsgálat 35. cikk szerinti elvégzését;  

d) együttműködik a felügyeleti hatósággal; és 
e) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a 36. cikkben említett előzetes 

konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott 
esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele. 

Az egészségügyi adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény az adatvédelmi feladatok felelősének 
az Intézményvezetőt nevezi meg, míg bizonyos feladatok esetében lehetőséget nyújt azok 
adatvédelmi felelős útján történő ellátására. Ezek alapján az Intézményben az alábbi adatvédelmi 
feladatokat látja el az adatvédelmi tisztviselő: 

a) az Intézményvezetővel együttműködik, annak figyelmét felhívja az adatvédelmi szabályok 
betartására, 
b) ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgozók adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással 
összefüggő tevékenységét, 
c) kezdeményezheti az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új 
technológiák és eszközök alkalmazását, 
d) biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó személyek adatkezelési 
oktatását. 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait a fentiek szerint, az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat 
megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is 
tekintettel végzi. 
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Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban uniós vagy tagállami jogban 
meghatározott titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó 
kötelezettség köti. 

ADATFELDOLGOZÓK 

A jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozókkal adatkezelő Kft. adatfeldolgozói megállapodást köt, 
melyben az adatfeldolgozók és adatkezelő közötti viszonyt szabályozza, és az adatfeldolgozó 
birtokába, kezelésébe került személyes adatok biztonságát garantálja. E körben különösen: 

- az adatfeldolgozó az adatkezelő megbízása és utasítása alapján kezeli a személyes adatokat; 
- titoktartás kötelezi őt és a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalóit; 
- az adatbiztonság garantálása érdekében végrehajtja a megfelelő szervezési és technikai 

intézkedéseket; 
- az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az auditokat, helyszíni vizsgálatokat; 
- amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy rá 

ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által 
létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között; 

- az adatkezelési megállapodás lejártával az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján 
minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő 
másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő. 

ADATOKBA ESETILEG BETEKINTÉST NYERŐ SZOLGÁLTATÓK 

Esetileg az adatokba betekintést nyerő szolgáltatóval titoktartási nyilatkozat aláírása szükséges. 

ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE HARMADIK SZERVEK, SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE 

Az Intézménynek az adatfeldolgozással kapcsolatosan az adatkezelővel megkötött „Adatfeldolgozási 
megbízási szerződés” vagy hasonló tartalmú megállapodás előírásai szerint kell eljárnia. 

10. ÉRINTETT JOGAI 
Mind a GDPR rendelet, mind az Info tv. elismerik az érintettek adataikhoz fűződő jogait. Az érintettet 
megillető jogokat az Info tv. (2011. évi CXII tv. 2018.08.25-től érvényes módosítása) II/A. fejezete, 
valamint a GDPR rendelet (59)-(68) pontjai és III. fejezete is részletesen tárgyalja. Ezek érvényesítése 
és annak nyomon követése céljából kötelező nyilvántartás vezetését írják elő azon esetek pontos 
dokumentálására, amikor az érintett ezen alábbi jogaival élni kívánt (kivéve az előzetes 
tájékozódáshoz való jogot, mely jellegéből fakadóan érintetti kérelem nélkül is gyakorolható, 
kötelezettséget ró az adatkezelőre).  

Az érintettet megillető jogok: 
1. Előzetes tájékozódáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés tényét 

megelőzően tájékoztatást kapjon (GDPR 2. szakasz 13. és 14. cikk; Info tv. 14.§a); 
2. Hozzáféréshez való jog: az érintett kérelmére személyes adatait és azok kezelésével 

összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (GDPR 15. cikk; Info tv. 
14.§b); 

3. Helyesbítéshez való jog: az érintett kérelmére személyes adatait az adatkezelő javítsa, 
helyesbítse, kiegészítse (GDPR 16. cikk; Info tv. 14.§c); 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérelmére személyes adatai kezelését az 
adatkezelő korlátozza (GDPR 18. cikk; Info tv. 14.§d); 
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5. Törléshez való jog: az érintett kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (GDPR 17. 
cikk; Info tv. 14.§e); Elfeledtetéshez való jog (GDPR (66)); 

6. Tiltakozáshoz való jog: az érintett tiltakozását fejezheti ki adatai kezelése ellen (GDPR 21. 
cikk; GDPR (69); 

7. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett adatait tagolt, átlátható formában megkapja 
más adatkezelőnek való továbbítás céljából (GDPR 20. cikk). 

Az érintettek ezen jogai gyakorlása esetében Adatkezelő köteles minden további harmadik felet 
értesíteni, akiknek az adott adat továbbításra került, hogy a megfelelő intézkedéseket ők is meg 
tudják tenni (adatot töröljenek, helyesbítsenek, zárolhassanak stb.)! 

10.1. Az érintettek előzetes tájékoztatása 

A Kft. mind a GDPR rendelet, mind az Info tv. előírásai alapján biztosítja az érintettek tájékoztatását, 
az alábbiak szerint. 

Az adatkezelési műveletek megkezdése előtt (vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet 
megkezdését követően haladéktalanul) az érintettet tájékoztatja (e ponton az Info tv. szigorúbb a 
GDPR-nál). E tájékoztatás tartalmát előírja mind az Info tv. 16.§-a, mind a GDPR rendelet (63), II. fejezet 
2. szakasz 13. cikk). Ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, 
legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával esedékes az érintett tájékoztatása. 

A tájékoztatás tartalma: 
1) adatkezelő és adatfeldolgozó megnevezése, képviselője, elérhetősége; 
2) adatvédelmi tisztviselő vagy felelős neve, elérhetősége;  
3) adatkezelés célja; 
4) az adatkezelés jogalapja; 

a) jogos érdek alapján kezelt adat esetében az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;  
b) érintetti hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás bármely időpontban 

történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

5) adattovábbítás esetén címzettek kategóriái; nemzetközi adattovábbítás ténye és garanciái; 
6) a kezelt személyes adatok megőrzési időtartama, annak meghatározási szempontjai; 
7) érintettet megillető jogok és azok érvényesítési módja: különösen hozzáférés, helyesbítés, 

törlés, kezelés korlátozása és tiltakozás joga, hozzájárulás visszavonásának joga; 
adathordozhatóság joga;  

8) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és módja;  
9) automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról (ilyenkor további szabályok és tájékoztatások 

kötelezőek); 
10) adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tény; 
11) az érintettől származó adat esetében: a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy 

szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy 
az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges 
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

12) nem az érintettől származó adatok esetében ezeken túlmenően: 
a) az érintett személyes adatok kategóriái; 
b) a személyes adatok forrása, valamint hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető 

forrásokból származnak-e. 
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Ha a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a 
további adatkezelést megelőzően tájékoztatja a Kft. az érintettet erről az eltérő célról és minden 
releváns kiegészítő információról. Továbbá ha az adatkezelés önkéntes hozzájárulás jogalapján 
alapult, akkor az érintett hozzájárulását kell kérni az új célnak megfelelő adatkezeléshez.  

A GDPR (62) cikke szerint a tájékoztatás nyújtása nem szükséges: 
 ha az érintettnek ez az információ már a birtokában van, vagy  
 ha a személyes adat rögzítését illetve közlését valamely jogszabály kifejezetten előírja, vagy  
 ha az érintett tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne 

(pld. közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási cél, statisztikai cél). 

A betegtájékoztatás nyújtható az Intézményben történő tájékoztató kifüggesztésével, honlapon 
történő közzététele útján is. Betegtájékoztatót szükséges nyújtania mind saját működésével, 
betegellátásával kapcsolatosan, mind pedig az EESZT rendszerről (ld. később a betegellátás 
részben). 

Az adatvédelmi incidensről nyújtandó tájékoztatásra az „Adatvédelmi incidens kezelése” részben 
térünk ki. 

10.2. Az adatokhoz való hozzáférés joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e. Az Intézménynél információt kérhet az alábbiakról: 

1) az adatkezelés céljai;  
2) az érintett személyes adatok kategóriái;  
3) adattovábbítás esetén a címzettek / kategóriái, ideértve harmadik országbeli címzetteket és 

nemzetközi szervezeteket is, ebben az esetben a garanciák (az Intézményben harmadik országba 
történő adattovábbítás nincs); 

4) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjai;  

5) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen adatok kezelése 
ellen;  

6) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  
7) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;  
8) automatizált döntéshozatal ténye, ide értve a profilalkotást is (a Kft. esetében e pont nem 

releváns). 
9) az adatfeldolgozóra vonatkozó információ (az Info tv. alapján). 
10) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek 

bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket (az Info 
tv. alapján). 

 
Tekintettel az adatkezelés speciális jellegére – összhangban az egészségügyi adatok kezelésére 
vonatkozó 1997. évi XLVII. törvénnyel - az Intézmény biztosítja az érintett betegek és 
hozzátartozóik számára az e jogszabály adta speciális jogaikat is. A betegellátás során az 
Intézmény az alábbi intézkedéseket hozza az érintett ellátottak adatokhoz való hozzáférésének 
jogának biztosítása érdekében: 
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1. Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő 
adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, 
az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - 
másolatot kaphat. 

2. A betegellátás során a beteget írásos lelettel szükséges ellátni a vizsgálat / beavatkozás 
végeztével. Leletet telefonon keresztül nem adhat ki az Intézmény, azt csak a beteg 
személyesen veheti át a szakrendelésen. 

3. Betekintést biztosít az érintett részére előzetes egyeztetés alapján, legfeljebb 25 napon 
belül, aki saját eszközével (telefon, fényképezőgép stb.) másolatot készíthet arról. 

4. Az érintett kérésére írásos másolatot biztosít számára:  
a. első alkalommal ingyenesen (ésszerű mértékű adatkérés esetében, melyet 

egyszerre 3 dokumentum vagy 10 oldalban határoz meg az Intézmény); 
b. ugyanazon dokumentum ismételt vagy több példányos kérése esetében 1.000 Ft + 

16 Ft / A4 / oldal, 
c. érintett közfinanszírozott ellátásához kapcsolódó adatairól összefoglaló kérése 

esetében pedig 7.500 Ft-os díj ellenében teljesíti azt. 
d. az adathordozóra történő adatmásolás esetén az adathordozó költsége az 

érintettet, adatigénylőt terheli. 
5. A cselekvőképes érintett ezen jogainak gyakorlásában meghatalmazhat harmadik személyt 

is. Ha az érintett helyett ezen jogot harmadik, arra felhatalmazott személy gyakorolja, akkor 
szükséges meggyőződni: 

a. a meghatalmazás az érintett és a meghatalmazott személyének beazonosításhoz 
elegendő adatot tartalmaz, azaz legalább három személyazonosító adat szerepel 
rajta; 

b. a meghatalmazott személy személyazonosságáról, annak személyazonosító 
okmányainak bemutatásával (személyi igazolvány, lakcímkártya) 

c. a meghatalmazó személyazonosságáról (az Intézmény rendszerében rögzített 
adatok meghatalmazáson szereplő adatokkal történő összehasonlításával) 

d. a meghatalmazás formai megfelelőségéről: 
i. az ellátás alatt az érintett által adott egyszerű, aláírt meghatalmazás 

elegendő; 
ii. az ellátás befejezését követően pedig teljes bizonyító erejű magánokirat 

kellékeiről szükséges meggyőződni, azaz: a meghatalmazást vagy (i) teljes 
egészében szükséges kézzel írnia és aláírnia az érintettnek, vagy (ii) azt az 
érintett aláírta, az aláírást tanúsította két tanú, vagy közjegyző vagy bíró 
hitelesítette. 

6. Az egészségügyi dokumentációban harmadik személyről fellelhető adatok érintettel történő 
ismertetése tilos. Kivéve a jogszabályban meghatározott esetekete, ahol meghatalmazás 
nem szükséges: 7.§ (5) pont: házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa 
- írásbeli kérelme alapján - akkor is jogosult az egészségügyi adat megismerésére, ha arra 
az ő vagy leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása vagy egészségügyi 
ellátásuk céljából van szükség, és az egészségügyi adat más módon való megismerése, 
illetve az arra való következtetés nem lehetséges, és ha az adat az okokkal közvetlenül 
összefüggésbe hozhatóak).  

7. Kiskorú, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen érintett esetében 
alapesetben törvényes képviselője élhet a kiskorú nevében ezen jogokkal, az alábbiakkal: 
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1. A közvetlenül a gyermek részére nyújtott megelőzési és tanácsadási szolgáltatások 
esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására (GDPR 
rendelet) (pld. egészségnevelési programok stb.). 

2. Az egészség 1997. évi CLIV. törvény - az egészségügyről bizonyos esetekben a 16 
évét betöltött cselekvőképes beteg számára több jogot biztosít az önrendelkezés és 
az adatokhoz történő hozzáférés terén, ennek figyelembe vétele szükséges az 
alábbiakban: 

 14 éven aluli és cselekvőképtelen érintettek esetében törvényes képviselőjük tesz 
helyettük jognyilatkozatot, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében ő ír alá. 

 Cselekvőképtelen személy (14 éven aluli, cselekvőképtelen állapotban lévő vagy 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett) esetében a korábban 
meghatalmazott, a törvényes képviselő, illetve a törvény szerinti sorrendben 
meghatalmazott jogosultak kaphatnak tájékoztatást, tekinthetnek bele az 
adatokba. 

 Az ellátásáról való megfelelő szintű és nyelvezetű tájékoztatás joga a 
cselekvőképtelent is megilleti. 

 14 éven felüli kiskorú és korlátozottan cselekvőképes érintett esetében 
jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges, 
azaz hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az a törvényes képviselő 
aláírásával adja meg hozzájárulását. 

 Az adatokba történő betekintés joga korlátozottan cselekvőképes, 14. évét 
betöltött érintett számára is biztosítandó. 

 A szakellátásról az érintett írásos tájékoztatást, leletet kap. Érintett az egészségi 
állapotára és ellátására vonatkozó tájékoztatásról betöltött 16. éves kortól 
lemondhat. 

 A cselekvőképes valamint a betöltött 16. éves kort elért érintett – írásban, két 
tanúval – nyilatkozhat arról, hogy kit tájékoztathat az ellátó adatairól, ellátásáról, 
azokhoz ki férhet hozzá, illetve kinek a hozzáférését korlátozza (beleértve 
törvényes képviselőjét is). 

 Kiskorúról a szülő / törvényes képviselő is információt kap, hacsak a 16. életévet 
betöltött érintett ezt nem zárta ki. 

Egészségügyi dokumentációról másolat kiadásának rendje: 
Az egészségügyi dokumentáció kiadására vonatkozó kérelmet a „Kérelem egészségügyi dokumentáció 
kiadására” nyomtatvány kitöltésével igényelheti az érintett (SZ02-M01 dokumentum az iktatási 
rendszerben), illetve „Hozzájáruló nyilatkozat egészségügyi dokumentáció kiadásához” (SZ02-M02 
dokumentum az iktatási rendszerben) nyomtatvánnyal, ha meghatalmazotton keresztül történik az 
igénylés.  

Az érintett a nyomtatványt igényelheti illetve leadhatja a recepción vagy kezelőorvosától, az 
egészségügyi szakszemélyzettől. 

A kitöltött nyomtatványt átvevőnek minden esetben meg kell győződnie az átadó 
személyazonosságáról, személyi igazolványa és lakcímkártyája megtekintésével.  
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A másolást a „Fénymásolás megrendelő” nyomtatványon igényli az érintett (SZ02-M04 dokumentum 
az iktatási rendszerben), ennek díjának befizetését pénztári bevételi bizonylattal igazolja. Ezen 
dokumentumok birtokában a másolat kiadható számára, a kiadás tényét az „Igazolás egészségügyi 
dokumentáció kiadásáról” (SZ02-M03 dokumentum az iktatási rendszerben) nyomtatványon 
szükséges rögzíteni. 

A dokumentációt kiadónak minden esetben meg kell győződnie az átvevő személyazonosságáról, 
szükség esetén személyi igazolványa és lakcímkártyája megtekintésével.  

E fenti dokumentumokat a titkárságra kell visszajuttatni, az adatvédelmi mappában szükséges őrizni, 
osztályonként szortírozva, az érintetti jogok gyakorlásának táblázatába is bevezetve. 

A másolatok igénylésének és kiadásának dokumentumait a II. Mellékletek tartalmazzák. 

Az egészségügyi dokumentációba való betekintés vagy annak kiadása kizárólag az 
Intézményvezető vagy az adatvédelmi tisztviselő engedélyével történhet: 

- hatósági szerv (ideértve a rendőrséget is) megkeresésre; 
- ügyvédi megkeresésre; 
- az egészségügyi ellátással összefüggő kártérítési igénnyel kapcsolatos 

megkereséskor. 

Egyéb – nem egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó – adatkezelésnél az érintett saját személyes 
adatairól írásos másolatot kérhet. 
Ennek biztosítása az első esetben ingyenes, ugyanazon adatra vonatkozó vagy ismételt adatkérés 
esetében pedig 1.500 Ft / A4 oldal ésszerű mértékű adminisztratív díj ellenében teljesíti azt az 
Intézmény. Ismételt jellegű vagy túlzó kérés esetében azt megtagadhatja, mely döntés az 
Intézményvezető hatásköre, melyet az adatvédelmi tisztviselő javaslata alapján hoz meg. 

A másolat kérésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Hozzáférés megtagadása 

Hozzáférés megtagadása vagy korlátozása egyes különösen nevesített esetekben indokolt és 
jogszerű lehet, a hozzáférés jogának érintetti gyakorlására vonatkozó kérelem elbírálásakor 
figyelembe kell venni az Info Tv. ide vonatkozó előírásait, külön ügyelve a bántalmazás eseteire és a 
gyermekek adatainak védelmére, továbbá a bűnüldözési és nemzetvédelmi célra. 

10.3. A személyes adatok helyesbítésének joga 
A Kft. az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve kiegészíti a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat, kivéve ha a pontos és hiánytalan személyes adatok nem állnak a 
rendelkezésére, és azokat az érintett sem bocsátja rendelkezésére, vagy az érintett által 
rendelkezésre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.  

Egészségügyi adatok esetében speciálisan: 

 A javítást úgy kell elvégezni az egészségügyi dokumentációban, hogy az eredeti adat 
megállapítható legyen. 

 Ha az érintett kérése egészségügyi adatait érinti, és azzal az illetékes szakmai dolgozó nem 
ért egyet, úgy az érintett kérését a szakmai dolgozó véleményével együtt szükséges a 
dokumentációban feljegyezni. 
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10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesítése esetében a Kft. a személyes adatot nem törli, 
azonban a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet nem végez. 

Az adatkezelési korlátozás alá volt személyes adatokat csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi 
személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 
lehet kezelni. 

Adatkezelés akkor korlátozandó, ha: 
 az érintett vitatja adatok pontosságát vagy hiánytalanságát, és az kétséget kizáróan nem 

állapítható meg, úgy a fennálló kétség tisztázásáig, az adatok ellenőrzéséig; ebben az esetben a 
korlátozás megszüntetése esetében a feloldásáról adatkezelő az érintettet előzetesen 
tájékoztatja. 

 az adatkezelés jogellenes, és a törlésnek lenne helye, de 
 (i) az érintett ellenzi az adatok törlését és kéri e helyett felhasználásuk korlátozását; vagy 
 (ii) megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, 
úgy a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásáig;  

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

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget 
élveznek-e az érintett indokaival szemben. 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

Az adatkezelés korlátozásáról illetve annak feloldásáról szükséges azon szolgáltatókat, 
adatfeldolgozókat és további adatkezelőket tájékoztatni, akiknek az érintett adata előzetesen 
továbbításra került. 

Egészségügyi adatok esetében speciálisan: 

Egészségügyi adataira vonatkozóan az érintett korlátozási kérelmének teljesítésekor figyelembe kell 
venni, hogy mely adatokra van szükség az érintett megfelelő egészségügyi ellátásához. 

Az érintett egészségügyi adatainak áramlását az EESZT rendszeren keresztül is szabályozhatja. 

10.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)  
1) Az Kft., mint adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait (Info tv.), ha: 
 az adatkezelés jogellenes, pld.: 

o célja megszűnt, vagy az adatok kezelése már nem szükséges a cél megvalósulásához; 
vagy 

o törvényes, jogos időtartama letelt; vagy 
o jogalapja megszűnt, és nincs kezelésére más jogalap; 

 az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja (és annak nincs más jogalapja); 
 az adatok törlését jogszabály írja elő, hatóság vagy bíróság rendelte el; 
 adatok kezelésnek korlátozási időtartama letelt (bizonyos esetekben). 
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2) Ha az érintett személyes adatai törlését kéri, akkor azt indokolatlan késedelem nélkül meg kell 
tenni, amennyiben: 

 a célhoz a személyes adatokra már nincs szükség; vagy 
 érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy 
 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (azaz jogos érdekből történő adatkezelés esetében), és 

nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy 
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a törlés; vagy 
 16 éven aluli a kiskorú számára kínált szolgáltatás, szülői beleegyezés esetében.  

A Kft. igyekszik az érintettek jogait maximálisan szem előtt tartva, az érintett kérésének megfelelően 
eljárni.   

Mivel az Intézményben a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges személyes adatokat rögzítik 
csak, és ezeket további jogszabályok is szigorúan szabályozzák, így e jog érvényesítése a 
gyakorlatban törlési korlátokba ütközhet. Érintett törlési kérelme esetében amennyiben azt jogos 
érdek vagy jogszabályi előírás vagy bármely egyéb ok nem teszi lehetővé, úgy amennyiben 
lehetséges, a törlés helyett zárolást ajánl fel az érintettnek. A személyes adatok törlését indokolatlan 
késedelem nélkül szükséges végrehajtani. 

A törlést mellőzni kell, amennyiben a személyes adatra jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez; vagy a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 
alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából van 
szükség. (A jogszabályok egyéb eseteket is megneveznek, melyek valószínűleg nem fordulnak elő a 
Kft. esetében). 

Az egészségügyi adatokkal kapcsolatosan: adatot törölni csak a törvényben kötelezően előírt 
nyilvántartási idők leteltével lehet. 

A hozzájárulás alapján kezelt adatok esetében ennek bármely időpontban történő visszavonásához 
való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét. 

A törlési kérelemről szükséges azon szolgáltatókat, adatfeldolgozókat és további adatkezelőket 
tájékoztatni, akiknek az érintett adata előzetesen továbbításra került. 

Az „elfeledtetéshez való jog” az online világban a törlést egészíti ki. Nyilvánosságra hozott adat 
esetében az adatkezelő minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az 
adatokat kezelőket az érintett kérelméről.  

10.6. Tiltakozás joga (21. cikk GDPR) 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja jogos érdek (adatkezelő vagy 
harmadik fél részéről), vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy tudományos / 
történelmi kutatás vagy statisztikai célból.  
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Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 
adatkezelő 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.  
 
A tiltakozás jogára legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni 
annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól 
elkülönítve kell megjeleníteni. 

Közvetlen üzletszerzés érdekében személyes adatok kezelése nem történik, nem is várható, így az 
erre vonatkozó kitétel nem releváns. 
A Kft.-nél kizárólag a Kft. részéről felmerülő jogos érdek jogalapján történő személyes adatkezelés 
nincs, kivéve harmadik személy hozzáférési kérelmét az érintett adataihoz.  
Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés hozzájáruláson alapulva zajlik, ahol az érintett 
megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  

A tiltakozás jogának legfontosabb egészségügyi vonatkozásai: 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 11.§. (3) bekezdése alapján az érintett az egészségbiztosítási szerv részére személyesen, 
postai úton vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
szerinti elektronikus úton eljuttathatja tiltakozását, hogy a háziorvos / kezelőorvos a NEAK 
betegéletút-rendszerből a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi ellátása 
adatait megismerhesse. 

Az Egészségügyi Törvény (1997. évi CLIV. tv.) lehetővé teszi a tiltakozást bizonyos, testet érintő 
beavatkozások – és az ahhoz kapcsolódó adatkezelés – ellen (pld. élő testből eltávolított alkotórész 
felhasználása, adatok halál utáni tudományos céllal történő kutatása – felhasználása). 

Az érintetti kéréseket mindig szükséges az ágazati jogszabályok figyelembe vételével vizsgálni! 

10.7. Adathordozhatósághoz való jog 
Az adathordozhatósághoz való jog csak akkor érvényesíthető, ha automatizált módon történik az 
adatkezelés, és annak jogalapja vagy hozzájárulás vagy szerződés. 

A GDPR rendelet 20. cikkében foglaltaknak megfelelően az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, 
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes 
adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

11. AZ ÉRINTETT JOGAI GYAKORLÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE 
A Kft. az érintettek jogainak gyakorlása elősegítése érdekében az alábbi – a jogszabályokkal 
összhangban álló – intézkedéseket hozza: 

 megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz; 
 adatvédelmi tisztviselőt nevez ki az érintetti közvetlen kapcsolattartás elősegítésére; 
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 a nyújtott tájékoztatást az érintetteknek könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre 
törően, világosan és közérthetően megfogalmazva teljesíti; 

 kérheti a benyújtó személyazonosságának hitelt érdemlő módon történő igazolását, ha 
megalapozottan feltételezhető, hogy a kérelmet benyújtó személy nem az érintett; 

 az érintett jogainak gyakorlását ingyenesen biztosítja kivéve, ha az érintett kérelme 
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ennek 
bizonyítása a Kft.-t terheli. Ilyen esetben: a) észszerű összegű díjat számíthat fel (a Kft.-nél 
megállapított díj: 1.500 Ft/ oldal általában, egészségügyi adatok esetében lásd fent a hozzáférés 
jogáról szóló fejezetet), vagy b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  

 Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérések esetében az érintett valós szándékát szükséges 
elemezni, értékelni, tisztázva szükség esetén az érintettel előzetesen a helyzetet, és ennek 
megfelelő lépéseket tenni (pld. ha tiltakozást nyújt be, de vélelmezhető, hogy törlést szeretne 
vagy az adatkezelés ellen tiltakozik, akkor nem utasítható el kérelme csak a miatt, mert nem jó 
„jogi kategóriába” sorolta azt). 

12. ÉRINTETT JOGAINAK GYAKORLÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELMEK KEZELÉSE 
A Kft. az érintett által benyújtott kérelmet a legrövidebb idő alatt teljesíti, de legfeljebb 25 napon 
belül elbírálja, és a döntésről az érintettet írásban (vagy ha elektronikus úton nyújtották be, akkor 
elektronikus úton) értesíti. Ez a határidő indokolt, bonyolult esetben 2 hónappal meghosszabbítható, 
az érintett ez irányú 25 napon belüli értesítése mellett, az ok megjelölésével. 

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozására, törlésére vonatkozó kérelme elutasításra 
kerül az Info tv. által rögzített indokok alapján, így különösen:  
 ha a személy nem beazonosítható; 
 ha egyéb jogszabály előírja az adatok kezelését; 
 ha az adatkezelésre az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke miatt van szükség (adatkezelő 

terhére rótt bizonyítás mellett). 

Ha az érintett kérelmét személyes adatai helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, 
vagy tiltakozását az adatkezelés ellen elutasítja, az érintettet haladéktalanul tájékoztatja írásban: 
 az elutasítás tényéről, indokairól, 
 az érintettet megillető jogokról, azok érvényesítési módjáról, Hatóság közreműködésével történő 

érvényesítéséről. 

Az érintetti jogok gyakorlásáról, ezen adatműveletekről a Kft. nyilvántartást vezet a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően (3/I. Melléklet). Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások 
indokairól minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot Info tv. 30 §. (3) bek. szerint. 

Az érintett jogai gyakorlására benyújtott kérelmeknél az azt fogadó dolgozó (dokumentumot 
átvevő) köteles megvizsgálni mind az adattartalmat, mind a formai megfelelést. Szükséges 
meggyőződnie a kérelmet benyújtó személyazonosságáról személyi okmányainak megtekintésével, 
valamint ha nem az érintett jár el személyesen, akkor arról, hogy erre az eljáró személy jogosult.  

Meghatalmazotti eljárás esetében vagy az eredeti meghatalmazás csatolandó a kérelemhez, vagy 
arról fénymásolatot kell készíteni, és azt csatolni. A meghatalmazás formai megfelelésének 
biztosítása érdekében igény szerint formanyomtatványt biztosít az Intézmény az érintett 
rendelkezésére (10/II. Melléklet).  
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Ha az adatokhoz való hozzáférési jogosultságot hozzátartozói illetve egy háztartásban való 
(együtt)élési viszony alapozza meg, úgy tőle az erre vonatkozó szükséges nyilatkozatot írásban két 
tanú igénybevételével szükséges kérni. 

Az érintett helyett vagy mellett eljárni jogosult személy jogosultságait szükség és lehetőség szerint a 
megfelelő okiratok bemutatásával kérjük igazolni. (A 2013. évi V. törvény 6:18. § (2) bekezdés szerint 
képviselőnek kell tekinteni azt a személyt is, akiről eljárása és a képviselt személy magatartása 
alapján okkal feltételezhető, hogy jogosultsággal rendelkezik a képviselt személy nevében 
jognyilatkozatot tenni.) 

A beteg hozzáférési jogának gyakorlása – betekintési kérelmek kezelése:  
 Amennyiben az érintett adott betegdokumentációjába kíván betekinteni, úgy ezt 

kezelőorvosának kell jeleznie, aki ezt engedélyezi vagy elutasítja.  
 Kétely esetén az Intézményvezető vagy az adatvédelmi tisztviselő dönt az engedélyezésről.  
 A betekintést a lehető legrövidebb időn belül lehetővé kell tenni.  
 A hozzáférés kérést jegyzőkönyvezni szükséges, függetlenül attól, hogy teljesítheti-e az 

Intézmény. A jegyzőkönyv tartalmazza többek között az adatkérő személyazonosító adatait, 
a betekintésre kért adatok körének megnevezését, a betekintés engedélyezésének tényét 
vagy az elutasítás indokát, illetve amennyiben a betekintés nem a kérelmező, hanem 
harmadik személy adatairól szól, úgy annak indoka, jogosultsága. (6/II és 7/II. Mellékletek). 

 A jegyzőkönyveket az adott szakrendelés asszisztense tölti ki, a kezelőorvos / egészségügyi 
szakszemélyzet aláírásával igazolja, és az érintett is igazolja aláírásával a betekintés 
tényének megtörténtét. 

 Az így kitöltött betekintési jegyzőkönyveket az igazgatási titkárságon le kell adni 
haladéktalanul, akik azokat az adatvédelmi mappában lefűzve, iktatva tárolják. 

 A titkárság az esetet bevezeti az „Érintetti jogok gyakorlásának nyilvántartása” 
dokumentumba is. 

A beteg hozzáférés jogának gyakorlása – másolat kérése kérelmek kezelése:  
 Dokumentum másolat kérése esetében az érintett a kérést kezelőorvosának jelzi, az igénylő 

dokumentumokat (ld. másolat kérésére vonatkozó mellékletek) a szakasszisztencia biztosítja 
a betegnek és kezeli.  

 Amennyiben a kérés jogos, úgy a kérelem, a fénymásolás-igénylő és a számla birtokában a 
másolat kiadható, melyet szükséges jegyzőkönyvezni (igazolás fénymásolás kiadásáról). 

 A másolat kiadása után a teljes dokumentációt haladéktalanul át kell adni a titkárságnak, aki 
azokat az adatvédelmi mappában iktatja, továbbá azt bevezeti az „Érintetti jogok 
gyakorlásának nyilvántartása” dokumentumba is. 

 Amennyiben az érintett kérelmében megjelölt dokumentum a szakasszisztencia és / vagy 
szakorvos megítélése szerint nem kiadható, úgy az esetről – annak összes dokumentumának 
átadásával – haladéktalanul értesíteni szükséges az adatvédelmi tisztviselőt vagy az 
Intézményvezetőt, akik az esetet értékelik, döntenek, és a szükséges lépéseket megteszik, 
vezetik az „Érintetti jogok gyakorlásának nyilvántartása” dokumentumot, és gondoskodnak az 
érintett értesítéséről. 

A beteg adathelyesbítési jogának gyakorlása - kérelmek kezelése: 
 A helyesbítés jogának gyakorlására irányuló kérelmet az érintett kezelőorvosa felé jelezheti 

elsősorban. A nem a kezelőorvosnak jelzett kéréseket ugyanúgy teljesíteni szükséges! 
 A helyesbítést az egészségügyi dokumentációt vezető asszisztensek végzik el.  
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 A nem egészségügyi adatok (pld. személyazonosító adatok mint név, lakcím, stb.) 
helyesbítését közvetlenül a recepción dolgozók is elvégezhetik, a dokumentációs 
kötelezettség betartásával, erre irányuló igény feléjük is jelezhető. 

 A helyesbítés előtt szükséges meggyőződni a kérelmező személyazonosságáról (lakcímkártya 
és TAJ-kártya és esetleg személyi igazolvány bemutatásával), meghatalmazás esetében a 
meghatalmazás alaki megfelelőségéről (két tanúval aláírt) és a meghatalmazó 
személyazonosságáról, valamint a helyesbítendő adatok pontosságáról. 

 A helyesbítést szükséges úgy megtenni, hogy az eredeti adatok ne semmisüljenek meg, a 
helyesbítés ténye látható legyen, ugyanakkor a betegdokumentumok a jövőben már a helyes 
adatokkal kerüljenek rögzítésre, kiállításra. 

 A helyesbítést a 8/II. Melléklet szerinti nyomtatványon célszerű kérelmezni. 
 A helyesbítés tényéről és körülményeiről – a nyilvántartás adattartalmának megfelelően - 

annak megtörténtekor nyomban értesíteni szükséges a titkárságot, aki azt bevezeti az 
„Érintetti jogok gyakorlásának nyilvántartása” dokumentumba is. 

 Amennyiben a helyesbítést végző dolgozó a helyesbítést valamely okból nem tudja elvégezni, 
úgy erről, az okok megjelölésével az érintettet tájékoztatja, ha ezt nyomban meg tudja tenni 
(például már a kérelem benyújtásakor nem tudja az érintett bemutatni a helyes adatot 
tartalmazó dokumentumot). Ha erre nincs mód, akkor ezt a tájékoztatást az adatvédelmi 
tisztviselő adja meg a későbbiekben számára, írásban. 

 Továbbá ha az adat nem helyesbíthető, úgy az esetről és körülményeiről (az „Érintetti jogok 
gyakorlásának nyilvántartása” adattartalmának megfelelően) az adatvédelmi tisztviselőt 
vagy az Intézményvezetőt értesíti, akik az esetet kivizsgálják, döntenek, szükség esetén 
értesítik az érintettet, valamint az esetet dokumentálják a nyilvántartásban. 

 
Az érintett egyéb adatkezelési jog gyakorlásra irányuló kérelmek kezelése: 

 Nem jelent rutin-helyzetet, ha a beteg tiltakozik személyes adatai kezelés ellen, ha 
törlésüket kéri, vagy ha korlátozást igényel.  Ezért az érintett / beteg ilyen irányú kérése 
esetében a kérést fogadó kollégának: 

o meg kell győződnie a kérést intéző személyazonosságáról; 
o rögzítenie kell az érintett kérését, a rendszerben használt személyazonosító adatait 

(neve, beteg esetében TAJ száma, egyéb esetben születései helye és ideje és 
lakcíme), valamint a kérés beérkezésének pontos dátumát és idejét; 

o és el kell kérnie az érintettől azt a kapcsolati adatot, ahol vele az illetékes kollégák 
fel tudják venni a kapcsolatot; 

o valamint tájékoztatnia szükséges az érintettet arról, hogy kérését feletteseinek kell 
továbbítania, akik a szükséges lépéseket megteszik. 

 Ezen igényeket a 9/II. Melléklet szerinti nyomtatványon célszerű kérelmezni. 
 Majd a továbbiakban a kérést fogadó kollégának minden esetben haladéktalanul értesítenie 

kell az Intézményvezetőt vagy az adatvédelmi tisztviselőt, a fenti adatokkal és az eset 
körülményeivel. Ők az esetet kivizsgálják, döntenek, értesítik az érintettet (minden esetben!), 
valamint azt dokumentálják az „Érintetti jogok gyakorlásának nyilvántartásá”-ban. 

 
Az intézkedésekért felelős és a nyilvántartását vezető személy: az adatok felvételéért és a 
nyomtatványok továbbításáért a kérést átvevő a felelős, míg a további lépések, intézkedések 
elindításáért azok felvételi módjától függően a kezelőorvos, az adatvédelmi tisztviselő vagy az 
Intézményvezető. A nyilvántartást az igazgatási adminisztrációs személyzet (titkárság) vezeti, a 
betegdokumentáció – leletkiadás eseteit ők dokumentálják. Csakúgy dokumentálják a teljesített - és 
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egyértelműen teljesítendő – érintetti kéréseket, valamint azon eseteket, ahol az Intézményvezető 
utasítására járnak el. Egyéb esetekben – melyek kérdéseket vethetnek fel, vagy ahol felmerül az 
érintett kérésének megtagadása - az adatvédelmi tisztviselő értesítése szükséges, aki a 
nyilvántartásba történő bejegyzést is megteszi. 

Érintetti jogok gyakorlásáról szóló nyilvántartó lap őrzési helye, ideje: fizikailag kinyomtatott 
formában, az adatvédelmi mappában, a zárható Irodában. A nyilvántartásba vétel a kérelemről való 
tudomásszerzéskor nyomban esedékes. Az Info tv. szerint a nyilvántartásban a rögzített adatokat 
a kezelt adat törlését követő tíz évig köteles őrizni. 

Tájékoztatás adatfeldolgozók, további adatkezelők és harmadik felek részére: Ha az adatkezelő 
(vagy az adatfeldolgozó) az általa kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy kezelését 
korlátozza, úgy ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és 
adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, akivel az 
adatot közölték (kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel). Az 
érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.  

Elhunyt személyes adatai: Az elhalálozott személyes adatairól az Info tv. rendelkezik (25. §). Az 
érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető, személyes adatai kezelésével 
összefüggő jogokat az érintett által arra (a jogszabályban meghatározott módon) meghatalmazott 
személy jogosult érvényesíteni. Ennek hiányában a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója 
jogosult a jogszabályban meghatározott (elsősorban helyesbítés, kiegészítés, tiltakozás, törlés, 
korlátozás), az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven 
belül. Az elhunytat érintő adathozzáférési kéréseket minden esetben e szempontok szerint szükséges 
vizsgálni, a jogszabály figyelembe vételével. 
Az elhunyt egészségügyi adatainak kezeléséről a Szabályzat egészségügyi adatokról szóló fejezete 
továbbiakban rendelkezik, ld. ott. 

13. KÖZÉRDEKŰ ÉS KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ 
KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK SPECIÁLIS SZABÁLYAI 

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelésének vonatkozásait jelen szabályzat kereteiben 
tárgyaljuk, mivel a jogszabályi háttér részben azonos, valamint technikailag is az ezek 
dokumentálására szolgáló nyilvántartások egybevágnak a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó 
nyilvántartásokkal, azok keretében dokumentálhatóak. Jelen Szabályzatban nem nevesített 
esetekben az Info tv. és vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni. 

13.1. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének 
speciális szabályai 

Az Intézménynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből 
nyilvános adatot – az Info tv-ben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki 
megismerhesse. 

Az Info tv. 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közérdekből nyilvános adatok megismerésére a 
közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  
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A közérdekű adatok iránti igény benyújtása 
A közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adat megismerése iránt igényt bárki benyújthat, általa 
választott formában, azaz: 

 szóban,  
 írásban vagy  
 elektronikus úton. 

A beérkező igények fogadása, rögzítése; szóban benyújtott igények 
A szóban benyújtott igényeket az Intézmény székhelyén személyesen vagy központi telefonszámán 
keresztül, ügyfélfogadási időn belül (azaz ügyeleti időben nem) fogadja. A szóban érkező igényt 
fogadhatja (és fogadnia köteles) minden olyan munkatárs, akinek adminisztrációs joga van (tehát a 
vezetőség, a recepció vagy az asszisztensek), elsősorban ez a recepció-betegirányítás.         
A telefonon érkező közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat közlésére irányuló igényekkel 
kapcsolatos hívásokat a feladatkör szerint illetékes szervezeti egység vezetőjéhez kell kapcsolni vagy 
– technikai okból lehetetlen esetben - irányítani. 

A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha  
 az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő, 
 az igényelt adat az Intézmény vagy Sellye Város Önkormányzatának honlapján vagy más 

módon jogszerűen már nyilvánosságra került, 
 az igényelt adat az Intézmény munkatársainak nevére, beosztására, intézményi 

elérhetőségére vonatkozik, 
 az igény az Intézmény eljárására, hatáskörére, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó 

általános tájékoztatással teljesíthető.    

Amennyiben a szóban előterjesztett igény szóban nem válaszolható meg, vagy az azt fogadó 
munkatárs nem tud egyértelműen dönteni az igény teljesíthetőségéről, úgy az igénylésről feljegyzést 
kell készítenie, azt rögzítenie kell az erre rendszeresített nyomtatványon (11/II. Melléklet). Az igény 
rögzítésekor nem szükséges az igénylő aláírását kérni, jogszerűen kizárólag az igénylő neve és az 
adatok elküldéséhez megadott cím (mely lehet e-mail cím is) személyes adatai kezelhetőek. Az 
igénylő személyazonossága nem ellenőrizhető, az általa megadott adatokat kell rögzíteni. 

Az igénylő nyilatkozhat arról, hogy az adatközlést milyen formában igényli, a teljesítést ezek szerint 
kell elvégezni. 

A telefonon keresztül benyújtott igények esetében a hívó felet újbóli hívásra kötelezni nem lehet, 
ebben az esetben amennyiben kérdése nem válaszolható meg nyomban, úgy a hívást fogadó 
munkatársnak az adatigénylő hozzájárulásával rögzíteni kell kérését és telefonszámát, majd az 
illetékes kolléga kötelessége őt visszahívni.  

A postai úton érkező igények fogadásáért, iktatásáért az iktatásért felelős kolléga felelőssége, míg az 
e-mailek útján érkező igényeket a központi e-mail levelezést kezelő kolléga fogadja. 

A fogadott igények továbbítása, a teljesítés felelősségi köre 
Az igénylést fogadó / rögzítő kötelessége és felelőssége, hogy az adatigényt – amennyiben ő maga 
szóban nem tudta nyomban teljesíteni, úgy azt késlekedés nélkül az Intézményvezető felé továbbítsa. 

A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről, a 
teljesítés Intézményen belüli szervezéséről, az érintett értesítéséről az Intézményvezető gondoskodik. 
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Az adatvédelmi tisztviselő az Intézményvezetőt szakvéleménnyel támogatja ebben, továbbá vezeti a 
nyilvántartásokat, és felelős a NAIH tájékoztatásáért. 
 
A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igény vizsgálata 
 

A beérkezett igényt az Intézményvezető - az adatvédelmi tisztviselő bevonásával - megvizsgálja abból 
a szempontból, hogy az egyértelmű-e, és hogy az az Intézmény kezelésében lévő adatra vonatkozik-e. 
Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, haladéktalanul felhívja az igénylőt az adatigénylés 
pontosítására. A pontosítás beérkezéséig az adatigényléssel kapcsolatos eljárási határidők 
nyugszanak.  

Ha az igénylő az adatigénylés pontosítására irányuló felhívásra határidőben nem válaszol, az 
igénylést visszavontnak kell tekinteni. Erre az adatigénylőt a pontosítás elvégzésére vonatkozó 
felhívásban figyelmeztetni kell erre. 

Az adatigény teljesítési formája 
Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az Intézmény aránytalan nehézség 
nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha 
a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hoztuk, az igény teljesíthető az 
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.  

Ha az adatigénylő az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, vagy a dokumentum-
másolatokat személyesen kívánja átvenni, az adatvédelmi tisztviselő felveszi a kapcsolatot az 
adatigénylővel időpont egyeztetése céljából. Az adatok tanulmányozására az erre kijelölt helyiségben, 
megfelelő időt kell biztosítani. A bemutatott dokumentum tanulmányozása során az adatigénylő 
kérdéseire válaszolni kell. Az adatigénylő jogosult a bemutatásra került dokumentumokról jegyzetet 
készíteni. 

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot 
tartalmaz, úgy a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.  

A teljesítés megtagadása 
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján 
megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt írásban vagy - ha az igényben 
elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az értesítésben 
tájékoztatni kell az igénylőt arról, hogy – az igényének nem teljesítése miatt – bírósághoz továbbá az 
Adatvédelmi Hatósághoz fordulhat.  

Az adatigény költségtérítése 
A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igényt ingyenesen teljesíti az 
Intézmény, amennyiben lehetséges. Költségtérítést akkor számol el az Intézmény, ha az adatigénylés 
az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár 
vagy az igényelt adatok, dokumentumok jelentős terjedelműek 

A közérdekű adatigénylés adatait tartalmazó adathordozó költségtérítésének mértékét az Info tv. 29. 
§ (5) bekezdése a valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés 
mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint határozza meg az 
Intézmény: 

 Fénymásolás A/4 színes másolat esetén 130 Ft/oldal 
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 Fénymásolás A/3 színes másolat esetén 260 Ft/oldal 
 Fénymásolás A/4 fekete-fehér másolat esetén 12 Ft/oldal 
 Fénymásolás A/3 fekete-fehér másolat esetén 24 Ft/oldal 
 optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de 

legfeljebb 580 Ft/adathordozó, 
 elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó 

közvetlen önköltsége. 
 Amennyiben az adatigénylés teljesítése postai úton történik, az adatigénylés teljesítésének 

költségéhez hozzá kell számítani a teljesítés postaköltségét is. 

Az adatok kinyerésére fordított 4 munkaóra mértékig költségtérítés nem számolható el. Ezt 
meghaladó munkaigényű adatigénylés esetében az adatokat kinyerő-előállító munkatárs alapbére 
alapján számított órabérnek megfelelő összeg számolható el minden 4 órát meghaladó megkezdett 
munkaóráért. 

A költségtérítés mértékéről az adatigénylőt előzetesen tájékoztatni szükséges,  

A költségtérítés megfizetését akkor lehet az igény teljesítését megelőzően az igény teljesítésének 
feltételeként előírni, amennyiben a megállapított költségtérítés összege meghaladja az 5.000 Ft-ot, 
ellenkező esetben annak előzetes megfizetésétől nem lehet függővé tenni az adatigénylés 
teljesítését. 

A költségtérítés megfizetése iránti igényről az Intézmény az igénylőnek írásban tájékoztatást nyújt a 
15 napos határidőn belül. A határidő elmulasztása esetében költségtérítés nem kérhető. A 
költségtérítés összege mellett a tájékoztatásban szerepelnie kell az indokolásnak is (a teljesítés a 
közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan 
mértékű igénybevételével jár vagy az igényelt adatok, dokumentumok jelentős terjedelműek). 
Jelentős terjedelmű másolat készítésénél arról is tájékoztatást kell adnia, hogy az adatigénylés 
mekkora iratmennyiséget ölel fel. Közölni kell az adatigénylővel az adatigénylés teljesítésének 
másolatkészítést nem igénylő lehetőségeit is. 

Az adatigénylő jogosult arra, hogy költségtérítés előzetes megfizetése és az adatigénylés teljesítése 
után külön tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az adatszolgáltatás tényleges költségeiről, és az azt 
alátámasztó számításokról, munkaidő-kimutatásokról. Amennyiben az előzetesen felszámított költség 
meghaladja a tényleges költségeket, a kettő különbözete az igénylőnek visszafizetendő. 

Az igény teljesítési határideje 
A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló kérelmet indokolt késedelem 
nélkül, de legfeljebb 15 napon belül kell teljesíteni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve 
nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv 
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével 
jár, e határidő egy 
alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon 
belül tájékoztatni kell. 

Az adatigény pontosítása, továbbá a költségtérítésről szóló értesítés esetében az Intézmény 
igénylőhöz küldött értesítése és a válasz visszaérkezése között eltelt idő nem számít bele ebbe a 
határidőbe. 
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Nyilvántartás 
Az adatigényt a 3/I. Mellékletben rögzíti az adatvédelmi tisztviselő – a jogszabályban előírt nevesítés 
mellőzésével - az igények összesítése és nyomon követése, valamint a NAIH felé kötelező 
adatszolgáltatás megtétele érdekében. 

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és 
az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságot. A nyilvántartás vezetése és a tájékoztató határidőre történő 
elküldése az adatvédelmi tisztviselő felelőssége. 

Az igénylés kezelésének adatvédelmi vonatkozásai 
Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat 
csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes 
adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.  

Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak 
annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges költségek 
megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek 
megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell. A személyes adatok 
törlése érdekében a közérdekű adatok iránti igény bejelentő nyomtatványán külön rész szolgál a 
személyes adatok rögzítésére. Az adatszolgáltatás teljesítését követően ezt a – személyes adatokat 
tartalmazó – részt le kell választani a nyomtatványról és gondoskodni kell annak megsemmisítéséről.  
 
13.2. A közérdekű adatok közzétételének rendje 
A közérdekű adatok közzétételére az erre vonatkozó külön intézményi szabályzat („Közzétételei 
Szabályzat”) előírásait kell alkalmazni. 

10. ADATKEZELŐI NYILVÁNTARTÁS 

Az adatkezelő köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal nyilvántartást vezeteni: 
A GDPR rendelet előírja az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a (82) és (30) pontjai szerint. 
Az Info törvény rendelkezik az adatkezelői és adatfeldolgozói nyilvántartásokról.  

A nyilvántartást az Adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselő vezeti, folyamat-szemlélettel, jelen 
szabályzat 1/I. Melléklete szerint. 

11. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS 

Az érintett a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti, ha az adatkezelő az őt megillető jogainak 
(tájékoztatás, törlés, zárolás, helyesbítés, hozzáférés, tiltakozás) érvényesítését korlátozza, kérelmét 
elutasítja, vagy ha az adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
jogszabályokat. Ez utóbbi esetben bírósághoz is fordulhat. A bizonyítás az adatkezelőt terheli. 
Vétkesség esetén kártérítés és sérelemdíj terheli az adatkezelőt, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt 
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső 
elháríthatatlan ok idézte elő; vagy ha adatfeldolgozó jogszabálynak és adatkezelői utasításnak 
megfelelően járt el. 
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Az érintett az alábbi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, amennyiben az adatkezelőhöz intézett 
kérelmét véleménye szerint nem megfelelően orvosolták: 

NAIH – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
tel: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
web: http://naih.hu 

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 
Ezen túlmenően az érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – választása 
szerint a lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt 
érvényesítheti. 

12. ADATVÉDELMI INCIDENS 
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

A GDPR rendelet előírásai szerint az esetleges adatvédelmi incidensekről a Kft. a jogszabályban 
meghatározott külön nyilvántartást vezet (2/I. Melléklet), megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Az adatvédelmi incidens esetén a szükséges lépések, intézkedések: 

1. MINDIG: REGISZTRÁLNI az incidenst a nyilvántartásban. 

2. MINDIG!: megtenni a HATÁS MÉRSÉKLÉSÉRE és jövőbeni elkerülésére irányuló intézkedéseket,  
és ezeket rögzíteni, nyilvántartani is. 

3. MÉRLEGELÉS ALAPJÁN: ÉRINTETTEK ÉRTESÍTÉSE (GDPR (86) és 34. cikk): 
a. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az érintettet indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatni szükséges. E tájékoztatás tartalma: 

i. az adatvédelmi incidens jellege; 
ii. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó 

nevét és elérhetőségeit; 
iii. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket az érintettre 

nézve; 
iv. az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket; 

v.  az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését 
célzó javaslatokat. 

b. A tájékoztatást nem kell megtenni, amennyiben: 
i. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre az 

adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében, amelyek értelmezhetetlenné 
teszik az adatokat (pld. titkosítás); 

ii. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat 
a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

iii. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.  



 
 

Oldal 29 / 54 
 

Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni vagy 
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 
tájékoztatását. 

4. MÉRLEGELÉS ALAPJÁN:  NAIH bejelentés SZÉLES KÖRŰ ÉS SÚLYOS INCIDENSNÉL (GDPR (85), 33. 
cikk): 
a. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott bejelenti a 
GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, 

b. kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve: azaz az adatvédelmi incidens nyilvántartásba való 
rögzítésekor szükséges mérlegelni, indokolni és rögzíteni az incidenst ilyen szempontból. E 
szempontból az Info tv. megfogalmazásában csak az alacsony szintű incidenst nem kell 
jelenteni, azaz ha a személyes adatok elhanyagolható körének megváltoztatása, 
jogosulatlan továbbítása, nyilvánosságra hozatala, szándékolt, vagy véletlen törlése vagy 
megsemmisítése, vagy más jogellenes adatkezelési eset történik. 

c. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem 
igazolására szolgáló indokokat is.  Az előírt információkat pedig – további indokolatlan 
késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. 

Főszabályként az adatvédelmi incidens esetén a lépések, bejelentés megtételének határideje: az 
adatvédelmi incidensről való tudomásszerzéskor indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán 
belül.  

Adatvédelmi incidenskor az intézkedésekért felelős és a nyilvántartását vezető személy: 
adatvédelmi tisztviselő. 

Az adatvédelmi incidens nyilvántartó lap őrzési helye, ideje: fizikailag kinyomtatott formában, az 
adatvédelmi mappában, a zárható Irodában. A nyilvántartásba vétel a incidensről való 
tudomásszerzéskor nyomban esedékes. Az Info tv. szerint a nyilvántartásban a rögzített adatokat 
a kezelt adat törlését követő tíz évig köteles őrizni. 

13. ADATTOVÁBBÍTÁS 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Az adattovábbítás feltételeit (jogalap, célhoz kötöttség, adatbiztonság) az adatot továbbító minden 
esetben ellenőrizni köteles a Kft.-nél. Személyes adatok csak akkor továbbíthatók, ha az Érintett 
ahhoz írásban hozzájárult, vagy ha jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

Ismétlődőnek nem minősíthető és csupán korlátozott számú érintettre vonatkozó adattovábbítás 
megengedhető az adatkezelő által követett, kényszerítő erejű jogos érdekből, feltéve hogy ezen 
érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett érdekei vagy jogai és szabadságai, és az 
adatkezelő az adattovábbítás összes körülményét felmérte.  

Az adattovábbítást megelőzően az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján 
eljáró adatfeldolgozó megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, teljességét és 
naprakészségét. 
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Adattovábbítás esetén az érintettek értesítése nyomban esedékes, kivéve, amennyiben jogszabály 
vagy hatósági intézkedés, különösen rendőrségi intézkedés vagy büntetőeljárás okából van szükség 
az adattovábbításra.  

Adattovábbítás külső megkeresés alapján  

Az Adatkezelőn kívüli szervezettől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés 
csak akkor teljesíthető, ha az Érintett erre az Adatkezelőt írásban felhatalmazza.  

Az Érintett nyilatkozattételétől függetlenül, a vonatkozó jogszabályokban megállapított esetekben 
teljesíteni kell az illetékes hatóságoktól, állami szervektől, hivataloktól - különösen: rendőrség, bíróság, 
ügyészség, NAV, TB, gyámhatóság, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól, hagyatéki eljárásban 
közjegyzőtől stb. - érkezett megkereséseket. Az ilyen megkereséseket az adatkérő általi minősítés 
szerint kell kezelni, és a megkeresés tényéről az Érintett általában nem tájékoztatható. E szervek 
megkereséseiről az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatása kötelező, aki azt az adattovábbítási 
nyilvántartásban rögzíti (ld. a következő bekezdést). A megkeresésekkel kapcsolatos adattovábbítás 
során a személyes adatra vonatkozó más jogszabályok (pl.: Ptk.) rendelkezéseit is alkalmazni kell.  
 
Az egészségügyi adatok esetében az ágazati jogszabályok – elsősorban az 1997. évi XLVII. törvény 
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről - számos 
adattovábbítási esetet nevesítenek, szabályoznak, engedélyeznek. Az adattovábbítást minden 
esetben ezek figyelembe vételével szükséges megtenni!  

Adattovábbítási nyilvántartás 

Az adatvédelmi jogszabályok előírják az adattovábbítás nyilvántartását. Így ha személyes adatok 
harmadik személynek kerülnek átadásra, azt az adattovábbítási nyilvántartásban írásban rögzíteni 
kell (4/I. Melléklet), amennyiben egyéb nyilvántartás nem tartalmazza ezen információkat 
visszanyerhető formában. Számítógépes adatállomány esetén az adattovábbítás naplózását 
programtechnikailag kell biztosítani úgy, hogy abból az adattovábbítási nyilvántartás kötelező adatai 
megállapíthatóak legyenek. A harmadik félnek történő adattovábbítás naplózását, nyilvántartását a 
Kft. adatfeldolgozóitól is megköveteli adatfeldolgozói megállapodásában.  

A nyilvántartásba vétel az adattovábbításkor nyomban esedékes.  

A betegdokumentációs szoftver az előírásoknak megfelelően elektronikusan naplózza az 
adatműveleteket és az adatok továbbítását.  

Betegadatok továbbítása a szakszemélyzet által – követendő eljárás: 
 A szakszemélyzet betegadatok továbbítására az egészségügyi ellátóhálózaton belül a beteg 

ellátása érdekében, vagy jogszabályban előírt esetekben, vagy az érintett hozzájárulásával 
jogosult.  

 Amennyiben ez a betegdokumentációs szoftverben zajlik, úgy annak további nyilvántartására 
nincs szükség, a szoftver naplózza az adattovábbítást is. 

 Amennyiben az adattovábbítás a fenti feltételekkel, azonban a betegdokumentációs 
rendszeren kívül zajlik az, úgy az adattovábbítás adatairól, körülményeiről haladéktalanul 
értesítenie szükséges a titkárságot, akik az „Adattovábbítás” nyilvántartásba azt bevezeti. 

 Amennyiben adattovábbítási igény a fenti körülményeken kívül merül fel, úgy arról 
haladéktalanul értesíteni szükséges az Intézményvezetőt vagy az adatvédelmi tisztviselőt, 
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akik gondoskodnak az eset vizsgálatáról, döntenek az adattovábbításról, a nyilvántartásba 
bevezetik azt. 

Adattovábbítás esetén az intézkedésekért felelős és a nyilvántartását vezető személy: a 
nyilvántartást az igazgatási adminisztrációs személyzet vezeti. Az Intézményvezető / adatvédelmi 
tisztviselő döntési körébe tartozó adattovábbítás eseteit (pld. bírósági, rendőrségi megkeresés) az 
eljáró dokumentálja. 

Adattovábbítás nyilvántartó lap őrzési helye, ideje: fizikailag kinyomtatott formában, az adatvédelmi 
mappában, a zárható Irodában. Az Info tv. szerint az adatfeldolgozói nyilvántartásban, valamint az 
elektronikus naplóban rögzített adatokat a kezelt adat törlését követő tíz évig köteles őrizni. 

14. KÜLFÖLDI ADATTOVÁBBÍTÁS 
A Kft.-nél külföldre történő adattovábbítás általában nincs, kivéve ha az az érintett kérésére, tudtával 
történik; külföldi illetőségű vagy állampolgárságú érintett esetében vagy magyar állampolgár külföldi 
gyógykezelésének elősegítése érdekében, különösen egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásokhoz kapcsolódóan az érintett jogai érvényesítésének továbbá kötelezettségeinek teljesítése 
érdekében. 

15. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS  
A Kft.-nél automatizált döntéshozatal vagy profilalkotással járó adatkezelés nincs. 

16. TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK 

A Kft. köteles megtenni a megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket a megfelelő szintű 
adatvédelem biztosítására, mind a beépített, mind az alapértelmezett adatvédelem biztosítására. 

19.1. Szerepkörök, felelősség a technikai és szervezési intézkedések terén 
Az Intézmény vezetője felel a megfelelő rendszerek kiválasztásáért, beszerzéséért, a vezetési 
stratégiában történő alkalmazásáért. Az Intézményvezető felelőssége és feladata az adatokat kezelő 
egyes munkatársakhoz illetve munkakörökhöz tartozó jogosultságok meghatározása, ezek 
nyilvántartása, az informatikai rendszerben történő leképezése a jelszavak és az adatokhoz való 
hozzáférés szintjén. 

Az adatvédelem biztosításában kielemelt szerepet kap az informatikus, aki a rendszerek szabályszerű 
üzemeltetésért felel.  

Az egyes munkatársak felelőssége a munkájuk és a rájuk rótt feladatok utasításoknak, 
szabályzatoknak és az adatbiztonság-adatvédelem elveinek megfelelő elvégzése. 

Az adatvédelmi tisztviselő feladata: ld. a 9. fejezetben. 

19.2. A Kft.-nél alkalmazott alapelvek az adatok biztonságos kezelésére 
Az adatkezelő kizárólag az iparágban széles körben alkalmazott, biztonságos informatikai és fizikai 
adat- és irattárolási rendszereket, megoldásokat és programokat használhat. Adatkezelő köteles az 
adatok biztonságos tárolására és adatvédelmi incidens megakadályozására alapvetően alkalmas 
rendszereket, megoldásokat használni. Dokumentációs anyag tárolási helyein a tűzvédelmi előírások 
betartása kötelező. 
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A megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében az informatikai és biztonsági rendszereket 
folyamatosan naprakészen kell tartani, a technológia és az adatkörnyezet változásaihoz adaptálva 
szükséges a biztonsági szintet fenntartani és lehetőség szerint növelni. 

Az adatvédelem megfelelő szervezetének működését mindenkor biztosítani kell, megfelelő 
visszacsatolási rendszereket kell működtetni úgy az előforduló hibák detektálása és javítása 
érdekében, mint a fejlesztési lehetőségek felkutatása és beépítése érdekében. 

A munkatársak adatvédelmi informáltsága és tudatossága megteremtése és fenntartása érdekében 
új rendszerek / új kollégák esetében formális tantermi vagy megfelelő mentor által felügyelt és 
segített „on-the-job” oktatást kell tartani. 

19.3. Az adatokhoz történő hozzáférés alapvető szabályai 
Alapelv szintű elvárás, hogy a Kft. által kezelt személyes adatokhoz való hozzáférés személyileg 
korlátozott legyen az azokkal munkakörüknél fogva munkát végző illetékes kollégákra. Az adatokhoz 
történő hozzáférést munkakörönként – és ha szükséges, személyenként – az Intézményvezető 
határozza meg, ezt dokumentálja. 

 Az adatokhoz történő hozzáférést fizikai és logikai szinten is korlátozni kell a feltétlenül szükséges 
személyi körre és adatkörre, ezt a megfelelő szintű fizikai és logikai hozzáférési korlátokkal is meg kell 
erősíteni (jelszavak alkalmazása, kulcsra zárt szekrények, tűzfalak, szerveres tárolás stb.).  

A betegellátásban részt vevő szakszemélyzetnek személyre szóló jelszót kell kiosztani a 
betegdokumentációs program használatához, melyen keresztül jogosultsági szinten is korlátozva van 
a programhoz való hozzáférés. 

A betegadatok tárolási helye a szerver, az egyes munkaállomásokon a betegadatok tárolása tilos. 
Külső tárolóhelyen (winchesteren) történő adattárolás esetében azt fizikailag elzártan szükséges 
tartani. 

A számítógépek magáncélú adatkezelésre történő használata tilos, az erről szóló nyilatkozatot 
szükséges a munkavállalókkal / feladatellátókkal aláíratni. A cég egyes munkavállalóinak 
munkavégzésükhöz biztosított mobiltelefonon magáncélú személyes adatkezelés tilos, nyilatkozatuk 
szükséges. 

A honlap kezelésére való jogosultságot adminisztrátori jogok alapításával az Intézményvezető 
feladata meghatározni, a hozzáférést kizárólag ezen munkavállaóknak lehet engedélyezni.  

Szükséges a jelszavakat a biztonsági követelményekhez igazított gyakorisággal változtatni (3 hónap 
javasolt). 

Az íróasztalokat, látható felületeket szükséges tisztán tartani a személyes adatot tartalmazó 
iratoktól, azok csak használatuk idején kerülhetnek az irattartókon kívülre („clean desk policy”). A 
számítógépeket az azokat kezelő személyzet jelenlétében szabad csak jelszóval feloldott állapotban 
tárolni, használni.  

17. A Szabályzat 62/1997. NM Rendelet szerinti kötelező tartalmi elemei 
Az adatkezelési gyakorlat és a jogszabályok alapján jelen szabályozást és dokumentációt szükséges 
időről időre felülvizsgálni. Az Intézmény állandósult működése miatt, figyelembe véve a 62/1997. NM 
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rendelet előírását is, a Szabályzat érvényessége és a felülvizsgálat következő javasolt időpontja: 
2022.12.31. 

Megjegyzés: a rendelet az „adatkezelő” forgalmat a régi jogszabályi terminológia szerint használja, 
valós tartalma: az adatok kezeléséért felelős illetékes munkatárs. 

A 62/1997. NM. rendelet előírásai szerint: 
3. § (2) Az adatkezelési szabályzat az alábbiakat tartalmazza: 
a) az adatkezelési rendszer általános biztonsági előírásai az adott egészségügyi szolgáltatónál 

Jelen Szabályzat „19. Technikai és szervezési intézkedések összefoglalása” fejezete, valamint 
az adatkezelői nyilvántartás 1/I.3. nyilvántartás tartalmazza 

b) az adatkezelési rendszer biztonságának és kezelésének részletes szabályozása, így 
ba) az adatvédelmi felelős jogai és kötelezettségei, 
 Jelen Szabályzat „9. Adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő, adatfeldolgozók fejezete” 
tartalmazza 
bb) az adatkezelési rendszer környezetének védelme, 

Jelen Szabályzat „19. Technikai és szervezési intézkedések összefoglalása” fejezete, valamint 
az adatkezelői nyilvántartás 1/I.3. nyilvántartás tartalmazza 

bc) az adatok sérülésének, illetve elvesztésének megelőzésére, a következmények felszámolására 
tervezett intézkedések, 

Jelen Szabályzat „19. Technikai és szervezési intézkedések összefoglalása” fejezete, valamint 
az adatkezelői nyilvántartás 1/I.3. nyilvántartás tartalmazza 
továbbá 
jelen szabályzat „15. Adatvédelmi incidens”  fejezetét.  
Az Intézmény alapelvei szerint az adatok sérülésének, elvesztésének megelőzésre helyezi a 
hangsúlyt. Jelen szabályzatban foglaltak betartása és annak ellenőrzése kulcsfontosságú e 
szempontból. A biztonságos tárolás, elektronikusan tárolt adatok biztonsági másolatainak 
készítése és az archiválás megfelelő körülményei biztosítják ezt. 
Sérülés esetében az adatvédelmi tisztviselő javasolja, az Intézményvezető pedig írásban 
elrendeli a dokumentumok visszaállítását, a fizikailag lehetséges mértékben. A visszaállítási 
műveletről írásos feljegyzést készít. 

bd) az adatkezelési rendszer sérülése, illetve károsodása esetére tervezett intézkedések, 
 Jelen szabályzat „15. Adatvédelmi incidens” fejezete tartalmazza 
be) az adatok eltulajdonítása elleni védekezés szabályai; 

Jelen Szabályzat „19. Technikai és szervezési intézkedések összefoglalása” fejezete, valamint 
az adatkezelői nyilvántartás 1/I.3. nyilvántartás tartalmazza 
lásd továbbá jelen szabályzat „15. Adatvédelmi incidens” fejezetét.  
Szükséges az érintett munkatársakat megfelelően tájékoztatni jelen Szabályzat előírásairól! 
A beteg vagy az általa meghatalmazott személy a betegdokumentációba csak kezelőorvos 
jelenlétében tekinthet be. 
Betegszállítás vagy más Intézményben történő vizsgálata során a betegdokumentációt a 
beavatkozásért felelős vagy az átvételt intéző egészségügyi dolgozónak kell átadni. 
Az adatok eltulajdonításának gyanúja megvalósítja az adatvédelmi incidens esetét, az 
adatvédelmi tisztviselő azonnali értesítése szükséges ilyen esetben. 

ca) az adatkezelő azonosítása, az adatkezelési rendszerbe történő belépés, illetve kilépés, 
Jelen Szabályzat „19. Technikai és szervezési intézkedések összefoglalása” fejezete, valamint 
az adatkezelői nyilvántartás 1/I.3. nyilvántartás tartalmazza, betegirányító Főnix szoftvere 
biztosítja. 
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A rendszerbe való belépés egyénre / munkakörre kiosztott, korlátozott jogosultságokat és 
adathozzáférést biztosító azonosító – belépési jelszó-párossal valósul meg. 
A munkaállomás elhagyásakor a rendszerből kötelező kilépni. 

cb) az adatkörök csoportosítása adatkezelők szerint, 
Az Intézményvezető által írásban kiadott hozzáférési és jogosultsági rend szerint  

cc) az adatkezelők jogosultságának nyilvántartása; 
A jogosultságokat az adatkezelési rendszer rögzíti és tartja nyilván. 

d) az egészségügyi dokumentációnak az adott adatkezelési rendszerben történő ellenőrizhetősége 
da) az adatkezelési rendszer adminisztrálásának szabályozása, 

Jelen Szabályzat „19. Technikai és szervezési intézkedések összefoglalása” fejezete, valamint 
az adatkezelői nyilvántartás 1/I.3. nyilvántartás tartalmazza 
betegirányító szoftvere biztosítja. 
Új dolgozó adatvédelmi oktatásáért közvetlen felettese felel, jelen Szabályzat szerint 
dokumentált módon kell azt megtenni. 
Betegdokumentációba való betekintés és másolat kérésének, elkészítésének eseteit jelen 
Szabályzat „10.2. Érintett jogai – Az adatokhoz való hozzáférés joga” fejezete tárgyalja. 

db) az adatok eredetének azonosíthatósága, 
Jelen Szabályzat „19. Technikai és szervezési intézkedések összefoglalása” fejezete, valamint 
az adatkezelői nyilvántartás 1/I.3. nyilvántartás tartalmazza 
betegirányító szoftvere biztosítja. A rendszer és szoftverei biztosítják mind a beteg 
azonosítását, mind az ellátást és adminisztrációt végzők azonosítását, az adatkezelési 
műveletek rögzítését, naplózását. 
Biztosítja tovább az ambuláns lapok kiadásának rendszere, a kórlapot lezáró orvos aláírása, 
zárójelentések és orvosi igazolások bélyegzése. 

dc) az adatok pontosságának, valódiságának mérése, 
Az adatok pontosságáért az adatokat származtató és rögzítő munkatárs felel. 
Az egység vezetője köteles erre irányuló ellenőrzéseket végezni, hiányosság esetében a 
javítást, pontosítást elrendelni, a felelősségre-vonást megtenni, esetleges oktatási 
hiányosságokat pótolni. 
Az adatok bevitelekor az egészségügyi dokumentáció vezetésére vonatkozó munkautasítás, 
valamint szakmai előírások és protokollok rendelkezéseit maradéktalanul be kell tartani! 

dd) az adatkezelési rendszerből, illetve az abba irányuló adatforgalom szabályozása; 
Jelen Szabályzat „16. Adattovábbítás” fejezete tartalmazza a Kft. vonatkozásában általában, 
míg a „Betegellátás adatkezelése” fejezete kifejezetten az egészségügyi adatok 
továbbítására vonatkoztatva (kitérve az egészségügyi ellátórendszeren belüli és az ellátó-
hálózaton kívüli adattovábbításra, valamint a bűncselekmény, gyermekbántalmazás eseteire; 
valamint azokra az esetekre is, mikor az érintett köteles egészségügyi személyes adatai 
átadására. 

e) az adatkezelési rendszer működési műszaki megbízhatósága; 
Jelen Szabályzat „19. Technikai és szervezési intézkedések összefoglalása” fejezete, valamint 
az adatkezelői nyilvántartás 1/I.3. nyilvántartás tartalmazza a műszaki megbízhatóságot 
garantáló intézkedéseket, dokumentációját a betegirányító szoftvere biztosítja. 
A rendszer működési megbízhatóságát a dokumentálást végző dolgozók munkafegyelme 
biztosítja, melynek ellenőrzése és betartatása a közvetlen felettes feladata. 
A szabályozás ismertségét a munkavállalók, feladatellátók adatvédelmi képzése, valamint 
annak rendszeres ellenőrzése adja, mely az Intézményvezető és az adatvédelmi tisztviselő 
kompetenciája. 
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A feltételek biztosítása Intézményvezetői hatáskörbe tartozik. A működéssel kapcsolatos 
visszajelzések, problémák hatékony kezelése az Intézményvezető feladata. 

f) az adatkezelési rendszer fenntartásának műszaki szabályozása, 
fa) az adatkezelési rendszer karbantartásának szabályozása, 

A szabályozás két vagy három éves felülvizsgálatát – és szükség esetén módosítása felőli 
intézkedések javaslattétele – az adatvédelmi tisztviselő feladata. Az intézkedés megtétele 
Intézményvezetői kompetencia. A felülvizsgálat során figyelembe kell venni:  
  jogszabályi változások;  
 változások az Intézmény működésében, személyi-tárgyi feltételeiben 
 ellenőrzések eredményei; beérkező panaszok, javaslatok. 

fb) az adatkezelési rendszer dokumentálására vonatkozó előírások szabályozása, 
Jelen Szabályzat az Intézmény alapdokumentációjának részét képezi, annak rendszerébe 
illeszkedik. Az Intézményi szabályzatok módjára iktatandó, változás esetében az új szabályzat 
beiktatását dokumentálni szükséges, a régi dokumentáció őrzése mellett. A dokumentálás 
során minimálisan jelölni szükséges a dokumentációt elkészítő és az azt jóváhagyó személy 
nevét, ellenőrző esetében az övét is. Iktatandó a hatályba lépés napja, és az érvényesség, ha 
van ilyen. A módosításokat szintén iktatni szükséges, az Intézményi iktatási rend szerint. 

fc) az adatkezelési rendszer megváltoztatásának szabályai, átmeneti rendelkezések a műszaki 
változtatás és fejlesztés időszakára; 

Változtatási javaslattal az Intézmény bármely munkatársa élhet, az adatvédelmi 
tisztviselőnek benyújtva azt, aki a javaslatot elbírálja, és a Szabályzatot szükség esetében 
módosítja, ha ez átmeneti intézkedéseket tesz szükségessé, akkor ezeket az 
Intézményvezetővel egyeztetve bevezeti. 
Átmeneti műszaki problémák esetében szintén az Intézményvezető illetve az adatvédelmi 
tisztviselő hozzák meg a szükséges intézkedéséket, annak jellegétől függően. Ezen 
intézkedések dokumentálása az adatvédelmi tisztviselő feladata. 

g) az adatkezelőkre vonatkozó szabályok: 
ga) az adatkezelők munkavégzésre irányuló jogviszonyával összefüggő adatvédelmi vonatkozású 
kérdések szabályozása, 

A munkavállalók adatvédelmi képzése és adatkezelésről történő tájékoztatásuk biztosítja, 
jelen szabályzat szerint.  
Az adatvédelmi tájékoztatás a Munka Törvénykönyve szerint kötelező az érintett munkavállaló 
személyes adataira vonatkozóan. 

gb) az adatot kezelő és az adatkezelési rendszert fenntartó, illetve fejlesztő feladatkörök elválasztása, 
Jelen Szabályzat „19. Technikai és szervezési intézkedések összefoglalása” fejezete, valamint 
az adatkezelői nyilvántartás 1/I.3. nyilvántartás tartalmazza 
betegirányító szoftvere biztosítja. 
Az adatkezelési rendszerből kifolyólag minden felhasználó csak a jogosultsági rendszeren 
keresztül férhet hozzá bármilyen adathoz, felhasználók jogosultsága korlátozott. 

gc) az adatvédelmi képzés szabályozása, 
Az új belépők adatvédelmi tájékoztatását – oktatását dokumentált módon, jelen Szabályzat 
további releváns fejezeteinek előírása mellett kell megtenni (írásban rögzített, dokumentált 
módon, az érintett által aláírtan). Adatvédelmi tájékoztatás hiányában munkavállaló munkáját 
nem kezdheti meg. Ennek betartásáért közvetlen felettese a felelős. 
Az adatvédelmi tisztviselő rendszeres időközönként adatvédelmi oktatást tart a 
munkatársaknak. 
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Változás esetén az adatvédelmi tisztviselő köteles a munkatársakat írásban értesíteni erről 
haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül. 
Jelen Szabályzatot a munkatársak részére elérhetővé kell tenni, Intézményben történő 
kifüggesztéssel, számítógépes belső (Intranet) hálózaton történő közzététellel. 

gd) az adatvédelmi jelentési kötelezettség szabályozása; 
Az adatvédelmi nyilvántartások és jelentések rendszerét a vonatkozó adatvédelmi 
jogszabályok határozzák meg, jelen Szabályzat tartalmazza ezeket.  
A jelentéstételben kulcsszerepe van az adatvédelmi tisztviselőnek, aki az információkat 
összegyűjti, dokumentálja, és az Intézményvezetőt szükség esetén tájékoztatja. 
Adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul jelenti az Intézményvezetőnek: 
 adatvédelmi incidens megtörténtét vagy felmerülésének gyanúját; 
 az adatvédelmi rendszerrel kapcsolatos érintetti javaslatokat vagy panaszokat; 
 az Intézményvezető hatáskörébe eső adattovábbítási kérelmek beérkezését; 
 érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmek beérkezését, a tervezett intézkedéseket 

(kivéve a betegdokumentációba történő betekintést, mely rutinszerű joga az 
érintetteknek). 

h) az egészségügyi dokumentáció, illetve a zárójelentés tárolásának, megsemmisítésének, 
archiválásának rendje. 

Az egészségügyi dokumentáció őrzési idejéről a jogszabályi előírások betartása szükséges, 
melyet az adatkezelői nyilvántartás 1/I.3. nyilvántartás is tartalmaz. Az adatok archiválásának 
rendjét az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

18. A SZABÁLYZAT IDŐBELI HATÁLYA, FELÜLVIZSGÁLATA 
A Szabályzatot az Intézményvezető helyezi hatályba annak kihirdetésével vagy határozott időponttól, 
gondoskodik Intézményi iktatási rendszerbe történő beillesztéséről, a jóváhagyások, hatályosság és 
módosítások megfelelő dokumentálásáról az Intézményi iktatási rend szerint. 

Jelen szabályzat hatályos: 2021. szeptember 29-től. 

Az adatkezelési gyakorlat és a jogszabályok alapján jelen szabályozást és dokumentációt szükséges 
időről időre felülvizsgálni. Az Intézmény állandósult működése miatt, figyelembe véve a 62/1997. NM 
rendelet előírását is, a Szabályzat érvényessége: 2023.12.31. 

Javasolt éves időszakos felülvizsgálata. Továbbá jogszabályi változás vagy az Intézmény 
adatkezelésében történő változás – különösen újabb adatkezelési terület megjelenése esetében – a 
szabályzat időközi módosítása szükséges. 
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MELLÉKLETEK 

MELLÉKLETEK I.: ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK 

1/I. Melléklet: Adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartás  

A GDPR rendelet előírja az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a (82) és (30) pontjai szerint. 

Az Info törvény rendelkezik az adatkezelői és adatfeldolgozói nyilvántartásokról.  

A jogalap jogszabályi hivatkozása az Európai Parlament és a Tanács 2016/679-es (2016. április 27.) 
rendeletére (GDPR rendelet) vonatkozik, hacsak másképp nem jelöljük. 

A nyilvántartást az adatkezelési dokumentációért felelő személy – a Kft. esetében az adatvédelmi 
tisztviselő – vezeti, folyamat-szemlélettel. 

1. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

Az egyes adatkezelési területekre vezetendő nyilvántartás tartalma: 

Adatkezelési terület  
nyilvántartási száma 

Adatkezelés megnevezése 

o Érintettek kategóriái:  
o Személyes adatok 

kategóriái? 
 

o Tárolás / megjelenés 
helye, módja: 

 

o Adatkezelés módja, 
hozzáférés: 

 

o Adatkezelés célja:  
o Adatkezelés jogalapja:  
o Adattovábbítás, 

címzettek kategóriái, 
adatkezelési folyamat, 
nyilvánosság: 

 

o Adatkezelés 
időtartama, törlésre 
előirányzott határidő: 

 

Új adatkezelési tevékenység megjelenése esetében a nyilvántartást az alábbiakkal szükséges 
kiegészíteni, tevékenységenként. 

Adatkezelés megnevezése:  
o Adatkezelés sorszáma  
o Adatkezelés tervezett 

kezdő dátuma, 
amennyiben releváns 
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o Hatásvizsgálat, 
amennyiben releváns 

 

o Érintettek  
 

o Adatfajta  
 

o Tárolás / megjelenés 
helye, módja 

 

o Adatkezelés módja, 
hozzáférés 

 

o Adatkezelés célja  
 

o Adatkezelés jogalapja   
 

o Adattovábbítás - 
címzettek 

 

o Adatkezelés időtartama  
 

* Emlékeztető a hatásvizsgálat szükségességéhez: valószínűsíthetően az érintettek jogaira és 
szabadságaira nézve magas kockázattal járó adatkezelési tevékenysége; különösen innovatív 
technológia megoldás az adatkezelés terén; különösen szenzitív adat nagy számban történő kezelése. 

2. Adatkezelők és adatfeldolgozók 
 
Adatkezelő:  
Adatkezelő megnevezése 
Adószáma 
Székhelye 
E-mail címe 
Képviselője 

Adatvédelmi tisztviselő: 
Neve 
Elérhetősége 

Adatfeldolgozók: 
Adatfeldolgozó sorszáma, megnevezése, adatfeldolgozói tevékenységi területe 
Székhelye.  
Adószáma 
Cégjegyzékszáma 
Képviselője 

3. Technikai és szervezési intézkedések az 
adatkezelésekhez kapcsolódóan 

 
A technikai és szervezési intézkedések rövid leírása, az alábbi területekre: 
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 ADATOKHOZ TÖTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS SZEMÉLYI KORLÁTAI 
 IRATTÁROLÁS, FIZIKAI DOKUMENTUMTÁROLÁS, FIZIKAI VÉDELEM 
 SZÁMÍTÓGÉPES ADATMENTÉS, ADATTÁTOLÁS, SZERVEREK 
 SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT, LOGIKAI VÉDELEM 
 ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ (A BETEGDOKUMENTÁCIÓS SZOFTVERT KÜLÖN TÁRGYALJUK) 
 A BETEGDOKUMENTÁCIÓS SZOFTVER BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ TECHNIKAI ÉS SZERVEZETI 

INTÉZKEDÉSEK 
 A HONLAP ADATKEZELÉSÉNEK TECHNIKAI BIZTONSÁGI VONATKOZÁSAI 
 SZEMÉLYES ADATOK AUTOMATIZÁLT KEZELÉSE, PROFILALKOTÁS 
 TELEFONOK ADATKEZELÉSI VONATKOZÁSA 
 GÉPJÁRMŰ-HASZNÁLAT ADATKEZELÉSI VONATKOZÁSAI 
 ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE ÉS TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK FŐSZABÁLYAI 
 TÁJÉKOZTATÁS 

4. Adatfeldolgozói tevékenységek nyilvántartása 
Adatfeldolgozóként nyilván kell tartania az Intézménynek a tevékenységek jogszabályban rögzített 
adatait.  

Adatfeldolgozó: 
Adatfeldolgozó megnevezése 
Cégjegyzékszáma 
Adószáma 
Székhelye 
E-mail címe 
Képviselője 

Adatvédelmi tisztviselő (felelős): 
Adatvédelmi tisztviselő megnevezése 
Elérhetőségei 

Adatfeldolgozói tevékenység 
sorszáma 

Adatfeldolgozói tevékenység megnevezése 

o Adatkezelő neve és 
elérhetőségei, amelynek 
vagy akinek a nevében 
az adatfeldolgozó eljár, 
valamint az adatvédelmi 
tisztviselőnek a neve és 
elérhetőségei: 

 

o Az adatkezelő nevében 
végzett adatkezelési 
tevékenységek 
kategóriái: 

 

o A személyes adatok 
harmadik országba vagy 
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nemzetközi szervezet 
részére történő 
továbbítása: 

o Technikai és szervezési 
intézkedések általános 
leírása: 

 

o Adatkezelési 
tevékenység befejező 
időpontja 
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2/I. Melléklet: Incidenskezelési nyilvántartás 

ADATVÉDELMI INCIDENS NYILVÁNTARTÁS – „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT KFT. 

Adatvédelmi incidens nyilvántartási száma:  
Adatvédelmi incidens megnevezése:  

 
Az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tények: 
o incidens időpontja  
o érintet személyes adatok köre  

 
o az adatvédelmi incidenssel érintettek köre 

és száma 
 
 
 

o az adatvédelmi incidens körülményei  
 
 

Az adatvédelmi incidens hatásai: 
 

 
 
 

Az adatvédelmi incidens elhárítására tett intézkedések: 
o intézkedés  

 
o dátum  
Tájékoztatási intézkedések: 
o intézkedés  

 
 

o dátum  
NAIH bejelentés szükségességének mérlegelése: 
o megítélése  

 
o indoklása  

 
o bejelentés dátuma  
A nyilvántartó lap nyitó dátuma:  
A nyilvántartó lap záró dátuma:  
A nyilvántartásba bejegyző neve, aláírása:  

 
(Pótlapokkal szükség szerint bővítendő) 

Incidensek nyilvántartása: 
Incidens nyilvántartási száma: Incidens dátuma: 
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3/I. Melléklet: Érintetti jogok gyakorlásának nyilvántartása 

ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK NYILVÁNTARTÁSA – „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT 
KFT. 

A nyilvántartásban a személyes adatok körét érintő alábbi érintetti jogok gyakorlásának kérelmezése, 
kezelése vezetendő: hozzáférés joga, helyesbítés joga, adatkezelés korlátozásának joga, törlés joga, 
tiltakozás joga. A továbbiakban a “kérelem” az érintett ezen jogának gyakorlására irányuló kérelmét 
jelenti. 

Érintetti joggyakorlás nyilvántartási száma:  
o az érintetti joggyakorlás megnevezése, 

rövid leírása 
 

o a kérelem időpontja  
o a kérelem célja*  

 
 

o az érintett, valamint a kéréssel érintett 
adatok / köre 

 
 
 

o a kéréshez tartozó pontosító adatok, az 
érintett indoklása (amennyiben van ilyen) 

 
 
 

o döntés a kérés megalapozottságáról, 
teljesíthetőségéről, a döntés indoklása 

 
 
 
 
 

o az érintett tájékoztatása (formája, módja, 
dátuma, iktatási száma) 

 

A nyilvántartó lap nyitó dátuma:  
A nyilvántartó lap záró dátuma:  
A nyilvántartásba bejegyző neve, aláírása:  

 
*: hozzáférés / helyesbítés / adatkezelés korlátozása / törlés / tiltakozás 

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, 
és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot Info tv. 30 §. (3) bek. 
szerint. 

Pótlapokkal szükség szerint bővítendő 
Érintetti joggyakorlás nyilvántartása: 

Érintetti joggyakorlás nyilvántartási száma: Érintetti joggyakorlás dátuma: 
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4/I. Melléklet: Adattovábbítás nyilvántartás 

ADATTOVÁBBÍTÁS NYILVÁNTARTÁS – „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT KFT. 
 

Adattovábbítás nyilvántartási száma:  
o az adattovábbítás megnevezése, rövid 

leírása 
 

o az adattovábbítás időpontja  
o az adattovábbítás címzettje  

 
 

o az adattovábbítás érintettei, a továbbított 
adatok köre 

 
 
 

o az adattovábbítás célja  
 
 

o az adattovábbítás jogalapja  
 
 

o az érintett tájékoztatása (formája, dátuma, 
iktatási száma, annak hiányában az 
értesítés elmaradásnak jogos indoka) 

 

o az adattovábbítást végző személy  
A nyilvántartó lap nyitó dátuma:  
A nyilvántartó lap záró dátuma:  
A nyilvántartásba bejegyző neve, aláírása:  

 
 
Pótlapokkal szükség szerint bővítendő 
 
Adattovábbítás nyilvántartása: 

Adattovábbítás nyilvántartási száma: Adattovábbítás dátuma: 
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MELLÉKLETEK II.: BETEGJOGOK GYAKORLÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI, DOKUMENTUMAI  
 

1/II. Melléklet: Kérelem egészségügyi dokumentáció kiadására 

Betegdokumentáció másolat igénylésekor kell kitölteni, amennyiben az igénylő az érintett 
(vagy törvényes képviselője) 

KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ KIADÁSÁRA 

Alulírott 
Páciens neve: ............................................................................................. 

Anyja neve: ................................................................................................. 

Lakcíme: ...................................................................................................... 

Születési helye és ideje: ………………................................................... 

TAJ szám: ……………………………………………..……………………………………. 
 
Kiskorú, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselője: 
Törvényes képviselő neve: …………………..………………………………….. 

ezúton kérem, hogy az egészségügyi ellátásommal kapcsolatos alábbi dokumentumok másolati 
példányát részemre szíveskedjenek kiadni: 

……………………………………………………………………...................................................................................................................................... 

…………………………………………………........................................................................................................................................................... 

Ismert előttem, és tudomásul veszem, hogy a másolatok kiadásának feltétele az Intézmény „Az 
Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.  (Adószám: 14465299-1-02, 7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A.) 
Térítési Díj Szabályzata szerinti díj megfizetése. 

Dátum: ……………………………………………………….. 

 

…………………………………………………….…………………..   
kérelmező / törvényes képviselő aláírása*   

Tanúk: 
1. Aláírás: ……………………………………………………….. 2. Aláírás: ……………………………………………………….. 

Név: ………………………………………………………………… Név: …………………………………………………………………. 

Lakcím: ………………………………………………………….. Lakcím: ………………………………………………………….. 

*Kiskorú, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselőjének aláírása 
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2/II. Melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat egészségügyi dokumentáció kiadásához 

Betegdokumentáció másolat igénylésekor kell kitölteni, amennyiben az igénylő az érintett 
meghatalmazottja (vagy annak törvényes képviselője) 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ KIADÁSÁRA 

Alulírott 
Páciens neve: ............................................................................................. 

Anyja neve: ................................................................................................. 

Lakcíme: ...................................................................................................... 

Születési helye és ideje: ………………................................................... 

TAJ szám: ……………………………………………..……………………………………. 
Kiskorú, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselője: 
Törvényes képviselő neve: …………………..………………………………….. 

ezúton végleges és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az „Ormánság 
Egészségéért” Nonprofit Kft. (továbbiakban Intézmény) az egészségügyi ellátásommal kapcsolatos 
dokumentumok másolatát átadja az alábbi személy részére: 

Átvételre feljogosított személy neve: ............................................................................................. 

Anyja neve: ................................................................................................. 

Lakcíme: ...................................................................................................... 

Születési helye és ideje: ………………................................................... 

A kért dokumentumok megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Ismert előttem és tudomásul veszem, hogy a másolatok kiadásának feltétele az Térítési Díj 
Szabályzata szerinti díj megfizetése. Kezelőorvosomat és az Intézmény egyéb dolgozóit a 
dokumentumok másolati példányának átadaása körében a fent nevezettel szemben az orvosi / 
egészségügyi titoktartás kötelezettsége alól felmentem. 

Dátum: ……………………………………………………….. 

…………………………………………………….…………………..  
kérelmező / törvényes képviselő aláírása*  

Tanúk: 
1. Aláírás: ……………………………………………………….. 2. Aláírás: ……………………………………………………….. 

Név: ………………………………………………………………… Név: …………………………………………………………………. 

Lakcím: ………………………………………………………….. Lakcím: ………………………………………………………….. 

*Kiskorú, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselőjének aláírása 
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3/II. Melléklet: Fénymásolás megrendelő 

Betegdokumentáció másolat igénylésekor, fénymásolásnál 

FÉNYMÁSOLÁS MEGRENDELŐ 

Fénymásolást végző részleg: Titkárság 

sorszám Megnevezés Egység db Egységár Ft Összesen Ft 

1. A/4 méret    

2.     

3.     

4.     

Mindösszesen - - -  

 

Páciens neve: ………………………………………………………………. 

TAJ szám: ……………………………………………………………………. 

A fénymásolást igénylő neve: …………………………………………………………………………………………… 

A számlafizető neve, címe, adószáma (adóalany számlafizető):   

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….….. 

 
Dátum: ……………………………………………………….. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kész fénymásolatokat a befizetés igazolása után kapja meg. 

 

…………………………………………………….…………………..  
fénymásolást megrendelő aláírása 
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4/II. Melléklet: Igazolás egészségügyi dokumentáció kiadásáról 

Betegdokumentáció másolat igénylésekor, az igényelt másolatok átvételekor kell kitölteni 

IGAZOLÁS EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ KIADÁSÁRÓL 

A mai napon  
Átvételre feljogosított személy neve: ............................................................................................. 

Anyja neve: ................................................................................................. 

Lakcíme: ...................................................................................................... 

Születési helye és ideje: ………………................................................... 

külön kérelemre, hozzájáruló nyilatkozata alapján a  

Páciens neve: ............................................................................................. 

Anyja neve: ................................................................................................. 

Lakcíme: ...................................................................................................... 

Születési helye és ideje: ………………................................................... 

TAJ szám: ……………………………………………..……………………………………. 

egészségügyi ellátására vonatkozó alábbi dokumentumokat átvette: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A térítési díj befizetésre került, átvevő a személyazonosságát okmányai bemutatásával igazolta. 
 
Dátum: ……………………………………………………….. 

Átadó neve, aláírása: ……………………………………………………..…………………………………….…………………..  

A fent felsorolt dokumentumok átvételét elismerem. 
 
…………………………………………………….…………………..  
Átvevő aláírása 
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5/II. Melléklet: Tájékoztató egészségügyi dokumentum kiadásának akadályáról 

Nem teljesíthető egészségügyi dokumentáció-kiadási igény esetében tölti ki a kérelmet 
elbíráló, írja alá az érintett, 2 példányban: 1 példány a kérelmezőé, másik a titkárságra 
küldendő (akik értesítik az Intézményvezetőt vagy adatvédelmi tisztviselőt elutasított 
kérelemről) 

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ KIADÁSÁNAK AKADÁLYÁRÓL 

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.  (Adószám: 14465299-1-02, 7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A.) 

Tájékoztatjuk az alábbi adatokkal benyújtott kérelmével kapcsolatosan egészségügyi dokumentáció 
kiadásának tárgyában: 

Beteg, akinek az adatai kiadását kérték: 
Név: .............................................................................................. 
Anyja neve: ............................................................................... 
Lakcíme: ..................................................................................... 
Születési helye és ideje: .................................................... 
Igénylést benyújtó adatai (amennyiben nem az érintett nyújtotta be): 
Név: ............................................................................................. 
Anyja neve: .............................................................................. 
Lakcíme: .................................................................................... 
Születési helye és ideje: .................................................... 
Benyújtás jogalapja (meghatalmazás, törvényes képviselő, hozzátartozó éspedig): .............................................................. 
Dokumentumigénylés részletei: 
Kiadásra igényelt dokumentumok megnevezése: ............................................................................... 
Kiadási igény benyújtási dátuma: ............................................................................................................... 
A kiadási igényt elbírálta az Intézmény részéről: ................................................................................. 
 
A nevezett dokumentációt az alábbi okból nem áll módunkban Önnek kiadni: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(pld. a meghatalmazás nem megfelelő, hiányzik a tanúk aláírása, az érintett adatai hiányosak, meghatalmazás 
hiányában az igénylő a jogszabályok szerint nem jogosult az érintett betegdokumentációjába betekinteni, az 
érintett nem járult hozzá az igénylő betegdokumentációba történő hozzáféréséhez – pld. 16 éven felüli kiskorú, 
aki szüleinek megtiltotta ezt, a dokumentáció őrzési ideje lejárt, stb.). 

Amennyiben a fent nevezett akadály elhárításáról gondoskodik, úgy ez esetben Intézményünkhöz benyújtott 
ismételt kérelmét indokolt késedelem nélkül teljesítjük. (csak ha releváns és az érintett / igénylő által 
elhárítható az akadály – egyéb esetben ne írjon ide semmit! 
Dátum: ……………………………………………………….. 

 

………………………………………..   ……………………………………………. 
kérelmező aláírása*    elbíráló aláírása 
 
Tanúk: 
1. (Aláírás, név, lakcím) ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
2. (Aláírás, név, lakcím) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* Amennyiben ajánlott levélként postai kézbesítésre kerül, úgy a kérelmező aláírása helyett a posti levél, az 
Intézmény iktatási rendje szerint iktatva, ragszámmal ellátva igazolja az átadást.  
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6/II. Melléklet: Kérelem betegdokumentációba történő betekintéshez 

Beteg vagy meghatalmazottja / hozzátartozója / törvényes képviselője által kitöltendő, 
irat-betekintési jog gyakorlásakor, 2 példányban: 1 példány a kérelmezőé, másik a 
titkárságra küldendő  

BETEGDOKUMENTÁCIÓBA TÖRTÉNŐ BETEKINTÉSI KÉRELEM - BENYÚJTÁS 

Alulírott, igénylést benyújtó:  
Név: .............................................................................................. 
Anyja neve: ............................................................................... 
Lakcíme: .................................................................................... 
Születési helye és ideje: .................................................... 
 
ez úton jelzem az „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.  (Adószám: 14465299-1-02, 7960 Sellye, Bodonyi 
utca 1/A.) felé igényemet az alábbi betegdokumentációba történő betekintéshez: 
 
Beteg adatai, akinek az egészségügyi dokumentációjába be kívánok tekinteni: 
saját magam, ez esetben TAJ számom: ................................................................................... 
vagy amennyiben más személy, úgy annak: 
Neve: ................................................................................................................. 
TAJ-száma: ..................................................................................................... 
Születési helye és ideje: .......................................................................... 
 
Amennyiben nem saját betegdokumentációjába kíván betekinteni, úgy jogosultságának alapja azok 
megismerésére (aláhúzandó, a szükséges információval kiegészítendő): 
meghatalmazott – a meghatalmazás bemutatását kérjük* 
törvényes képviselő – ennek igazolását kérjük, amennyiben nem kiskorú beteg szülőjéről van szó* 
hozzátartozó, éspedig*: ................................................................... 
egyéb, éspedig*: .................................................................................. 
 
A megtekinteni kívánt dokumentumok megnevezése: ………………………………………………………………………………….. 

...................................................................................................................................................................................................................... 

Dátum: ………………………………………………………………………. 
 

………………………………………..   ……………………………………………. 
kérelmező aláírása*    átvevő aláírása 

Tanúk: 
1. (Aláírás, név, lakcím) ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
2. (Aláírás, név, lakcím) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*A kérelmet átvevő megbizonyosodik az igénylő személyazonosságáról annak személyi igazolványa, 
lakcímkártyája – és érintett igénylő esetében TAJ-kártyája – bemutatásával. A kérelmet elbíráló vizsgálja az 
adatigénylés jogszerűségét, pld. kiskorú érintett esetében azt, hogy a 16 éven felüli nem tiltotta meg az 
adatközlést az igénylővel szemben. Meghatalmazást vagy másolatát csatolja, továbbá az Adatkezelési, 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban leírtak szerint jár el. 
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7/II. Melléklet: Igazolás betegdokumentációba történő betekintésről vagy annak 
elutasításáról 

Beteg vagy meghatalmazottja / hozzátartozója / törvényes képviselője által kitöltendő, 
irat-betekintési jog gyakorlásakor, 2 példányban: 1 példány a kérelmezőé, másik a 
titkárságra küldendő (akik értesítik az Intézményvezetőt vagy adatvédelmi tisztviselőt 
elutasított kérelemről) 

BETEGDOKUMENTÁCIÓBA TÖRTÉNŐ BETEKINTÉS TELJESÍTÉSÉNEK IGAZOLÁSA  

Egészségügyi szolgáltató:  „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.  (Adószám: 14465299-1-02, 7960 Sellye, 
Bodonyi utca 1/A.) 

Az igénylő:   
Név: ............................................................................................. 
Anyja neve: .............................................................................. 
Lakcíme: ..................................................................................... 
Születési helye és ideje: .................................................... 
által ……………..…………………………….………….-án (dátum) benyújtott betekintési kérelemben  
a beteg: 
Neve: .......................................................................................................................................................... 
TAJ-száma: ............................................................................................................................................. 
alábbi betegdokumentációjába ……………………………………………………………………………………..  
 
történő betekintési kérelem ügyében a kérelmet elbíráltuk, mely alapján (x-elje a választ): 
□ a betekintésre igénylő jogosult, a betekintésre mai napon sor került, igénylő kérelme teljesült 
□ a betekintésre igénylő nem jogosult, az alábbiak miatt: ………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pld. a meghatalmazás nem megfelelő, hiányzik a tanúk aláírása, az érintett adatai hiányosak, meghatalmazás 
hiányában az igénylő a jogszabályok szerint nem jogosult az érintett betegdokumentációjába betekinteni, az 
érintett nem járult hozzá az igénylő betegdokumentációba történő hozzáféréséhez – pld. 16 éven felüli kiskorú, 
aki szüleinek megtiltotta ezt, a dokumentáció őrzési ideje lejárt, stb.). 
 
Amennyiben a fent nevezett akadály elhárításáról gondoskodik, úgy ez esetben Intézményünkhöz benyújtott 
ismételt kérelmét indokolt késedelem nélkül teljesítjük.  

Dátum: …………………………………………………… 
 

…………………………………………….……………………..  ………………….…………………………………..………………………………. 
kérelmező aláírása*    elbíráló / a betekintésben közreműködő dolgozó aláírása 
 
Tanúk: 
1. (Aláírás, név, lakcím) ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
2. (Aláírás, név, lakcím) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* Amennyiben ajánlott levélként postai kézbesítésre kerül, úgy a kérelmező aláírása helyett a posti levél, az 
Intézmény iktatási rendje szerint iktatva, ragszámmal ellátva igazolja az átadást. 
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8/II. Melléklet: Betegadatok helyesbítésének kérelme 

Ha a helyesbítés helyben, azonnal nem oldható meg 

Beteg vagy meghatalmazottja / hozzátartozója / törvényes képviselője által kitöltendő, 
adathelyesbítési kéréskor, betegnek kérésére másolati példány biztosítandó belőle 

BETEGADATOK HELYESBÍTÉSÉNEK KÉRELME  

Alulírott, igénylést benyújtó:  
Név: ......................................................................................................... 
Anyja neve: ......................................................................................... 
Lakcíme: ................................................................................................ 
Születési helye és ideje: ................................................................ 
 
ez úton jelzem az „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.  (Adószám: 14465299-1-02, 7960 Sellye, 
Bodonyi utca 1/A.) felé igényemet az alábbi betegdokumentáció helyesbítési igényemet: 
 
A beteg, akinek az adatai helyesbítését kéri: 
az igénylő maga, ez esetben TAJ száma: ................................................................... 
vagy amennyiben más személy, úgy annak: 
Neve: ................................................................................................................. 
TAJ-száma: .................................................................................................... 
Születési helye és ideje: ......................................................................... 
 
Amennyiben nem saját betegdokumentációját kívánja helyesbíttetni, úgy annak jogalapja 
(aláhúzandó, a szükséges információval kiegészítendő): 
meghatalmazott – a meghatalmazás bemutatását kérjük* 
törvényes képviselő – ennek igazolását kérjük, amennyiben nem kiskorú beteg szülőjéről van szó* 
egyéb, éspedig*: ........................................................................................ 
 
A jelenleg nyilvántartott, helytelen adat: .............................................................................................................................. 

A javított, helyes adat*: .................................................................................................................................................................. 

Dátum: …………………………………………………… 
 

…………………………………………….……………………..  ………………….…………………………………..………………………………. 
kérelmező aláírása*    elbíráló / a betekintésben közreműködő dolgozó aláírása 
 
Tanúk: 
1. (Aláírás, név, lakcím) ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
2. (Aláírás, név, lakcím) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*A kérelmet átvevő megbizonyosodik az igénylő személyazonosságáról annak személyi igazolványa, 
lakcímkártyája – és érintett igénylő esetében TAJ-kártyája – bemutatásával. A kérelmet elbíráló 
vizsgálja az adatigénylés jogszerűségét, valamint ha lehetséges, okmány benyújtása által 
meggyőződik arról, hogy az új adat valóban helyes-e. Meghatalmazást vagy másolatát csatolja, 
továbbá az Adatkezelési, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban leírtak szerint jár el. 
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9/II. Melléklet: Egyéb beteg / érintetti joggyakorlásra irányuló kérelem 
(tiltakozás, törlési kérelem, zárolás iránti igény) 

Beteg vagy meghatalmazottja / hozzátartozója / törvényes képviselője által kitöltendő, 
egyéb joggyakorlásra irányuló kérelem esetében, 2 példányban: 1 példány a kérelmezőé, 
másik a titkárságra küldendő (akik értesítik az Intézményvezetőt vagy adatvédelmi 
tisztviselőt) 

BETEG SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOS JOGGYAKORLÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELME  

Alulírott, igénylést benyújtó:  
Név: .................................................................................................. 
Anyja neve: ................................................................................... 
Lakcíme: .......................................................................................... 
Születési helye és ideje: ............................................................. 
ez úton jelzem az „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.  (Adószám: 14465299-1-02, 7960 Sellye, Bodonyi 
utca 1/A.) felé személyes adatokhoz fűződő jogok gyakorlási igényét, az alábbiak szerint: 
A beteg, akinek a személyes adataihoz fűződő jogának gyakorlását igényli: 
amennyiben az igénylő maga, ez esetben TAJ száma: ................................................................... 
vagy amennyiben más személy, úgy annak Neve: ............................................................................ 
TAJ-száma: ....................................... Születési helye és ideje: .................................................................. 
Amennyiben nem saját nevében kívánja gyakorolni e jogokat, úgy annak jogalapja (aláhúzandó, a szükséges 
információval kiegészítendő): 
□ meghatalmazott – a meghatalmazás bemutatását kérjük* 
□ törvényes képviselő – ennek igazolását kérjük, ha nem kiskorú beteg szülőjéről van szó* 
□ egyéb, éspedig*: ................................................................ 
 
A gyakorolni kívánt jog, annak részletes leírása: 
□ törlési kérelem, az alábbi adatok tekintetében: ................................................................... 
□ zárolási kérelem, az alábbi adatok tekintetében: ................................................................ 
□ tiltakozás az alábbi adatkezelés ellen: ...................................................................................... 
□ egyéb: ........................................................................................................................................................ 
 
Tájékoztatjuk, hogy kérelmét Intézményvezetőnk és adatvédelmi tisztviselőnk elbírálják, és azt a lehetséges 
legrövidebb időn belül – de legfeljebb 25 napon belül megválaszolják fenti lakcímére küldött levélben, mely 
határidő bonyolult ügy esetében további 2 hónappal meghosszabbítható, az Ön 25 napon belüli értesítése 
mellett. 

Dátum: …………………………………………………… 
 

………………………………………..   ……………………………………………. 
kérelmező aláírása    átvevő aláírása 

Tanúk: 
1. (Aláírás, név, lakcím) ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
2. (Aláírás, név, lakcím) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*A kérelmet átvevő megbizonyosodik az igénylő személyazonosságáról annak személyi igazolványa, 
lakcímkártyája – és érintett igénylő esetében TAJ-kártyája – bemutatásával. A kérelmet elbíráló vizsgálja az 
adatigénylés jogszerűségét, valamint ha lehetséges, okmány benyújtása által meggyőződik arról, hogy az új 
adat valóban helyes-e. 
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10/II. Melléklet: Meghatalmazás formanyomtatvány  

Szabályos meghatalmazás kiadásának elősegítésére 

MEGHATALMAZÁS BETEGADATOKKAL KAPCSOLATOSAN 

Alulírott meghatalmazó:  
Név: ................................................................................................ 
Anyja neve: ................................................................................ 
Lakcíme: ...................................................................................... 
Születési helye és ideje: ..................................................... 
TAJ-száma: ............................................................................... 
 
ezennel meghatalmazom 
Név: ................................................................................................. 
Anyja neve: ................................................................................. 
Lakcíme: ........................................................................................ 
Születési helye és ideje: .................................................... 
meghatalmazottat,  
 
hogy helyettem és nevemben egészségügyi adataimmal kapcsolatosan az alábbiak szerint eljárjon 
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.  (Adószám: 14465299-1-02, 7960 Sellye, Bodonyi utca 
1/A.) felé: 
 
Meghatalmazás érvényessége (x-szel jelölje és magyarázza is szöveggel ha szükséges):  
□ határozatlan ideig, visszavonásig szól  
□ határozott időre szól : ……………………….…………………... -ig tart 
□ vagy egy adott ügy intézésére szól, mégpedig: …..………………………………………………………………………………… 
 
A meghatalmazás tárgya (azaz írja le konkrétan, hogy mire hatalmazza meg a meghatalmazottat, 
pld. laborleletek kikérése, vagy beavatkozás-vizsgálat időpont-kérés, stb.): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dátum: …………………………………………. 
 
 
………………………………………..   ……………………………………………. 
meghatalmazó aláírása   meghatalmazott aláírása 

Tanúk: 
1. (Aláírás, név, lakcím) …………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
2. (Aláírás, név, lakcím) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11/II. Melléklet: Közérdekű adatok igénylése nyomtatvány 

Közérdekű adatok szolgáltatásra irányuló igények kezeléséhez 
 

IGÉNYBEJELENTŐ LAP  
közérdekű adat (vagy közérdekből nyilvános adat) megismeréséhez  
 
Az igényelt közérdekű adat meghatározása, leírása: ……………………………………………………………………………………… 

………………………………...…………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………… 

A közérdekű adat igénylésével kapcsolatos egyéb információk: (-be tett x jellel kérjük az igényt jelezni.) 
 
A közérdekű adatokat  
 személyesen, csak az adatok megtekintésével kívánom megismerni 
 személyesen, az adatok megtekintésével kívánom megismerni és másolatot is kérek, 
 csak másolat formájában igénylem és a másolat 

 papír alapú legyen 
 számítógépes adathordozó legyen, éspedig: (pld. CD, Pendrive) ………………………………………………… 
(Pendrive esetén az adathordozót az adatigénylő biztosítja) 

 elektronikus levél legyen 
A másolatot (papír és számítógépes adathordozó esetén) 
     személyesen kívánom átvenni 
     postai úton kérem. 
 
Észrevételek, feljegyzések az adatközléssel kapcsolatban:  

a) Adatkérés időpontja: ……………………………..…………..….……… 

b) Adatközlés időpontja: ……………………….………..….…………….. 

c) Adat előkészítő megnevezése: ……………………..……………. 

d) A felmerült költség összege: ……………….…………….………… 

e) Elutasítás esetén az elutasítás oka: 
……………………………………………...……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
A személyes adatokra vonatkozó rész csak addig kezelhető, míg az adatszolgáltatás nem lett 
teljesítve. Az adatszolgáltatást követően ezt a részt le kell vágni és meg kell semmisíteni! 
Személyes adatok: 

Név: ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

Levelezési cím: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 

Telefonszám: …………………………….…, E-mailcím: …………………………………………… 
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I. Bevezető 
A jogszabályi előírások az elmúlt évek során egyre jobban kirajzolják a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok működési kereteit, és konkrét követelményeket támasztanak a társaságok hatékony és 
átlátható működésének biztosítása érdekében. Ezzel párhuzamos és vele jól összecseng „Az 
Ormánság Egészségéért” NKft. azon törekvése, hogy a Rendelőintézet regionális szinten 
meghatározó, az egészségügyi és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat komplex módon kínáló 
Intézményként a modern kor követelményeinek megfelelően szolgáltasson, a minőségi, a 
költséghatékonysági és az átláthatósági szempontok egyaránt rendszerszinten épüljenek be 
működésébe. 

II. A belső kontrollrendszer szükségessége 
 

1. Jogszabályi előírások 

Az Állami Számvevőszék az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok országos ellenőrzése 
során 2018-ban Társaságunk működését is górcső alá vette, és megállapításaival segített abban, hogy 
a jogszabályoknak megfelelőbben működjünk. Ennek egyes megállapításai hosszabb távú feladatokat 
is róttak ránk. 

Idő közben a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről részletes 
szabályozás született (339/2019. (XII. 23.) Korm. rend.), mely előírásait 2021. január 1-től kell 
alkalmazni. 

A belső kontrollrendszer kialakításának követelményei a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
esetében jogszabályi szinten relatíve új terület: az erről szóló – fent jelzett – jogszabály hatálya 2021. 
januártól érvényes. A jogszabály alkalmazását segítő Irányelv (a nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter és a pénzügyminiszter által kiadott „Irányelv a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok részére a belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez”) 2020. decemberében 
került megfogalmazásra, míg az ennek alkalmazását segítő – 276 oldalas – Kézikönyv (a nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a pénzügyminiszter által kiadott „KÉZIKÖNYV a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére a belső kontrollrendszer kialakításához és 
működtetéséhez”) 2021. februárjában datált. Jól látható ebből, hogy jogszabályi szinten rendkívül 
komplex, sokrétű feladat elé állítja Társaságunkat.  

E jogszabályi megfelelésről az ügyvezetőnek nyilatkozatot először 2022-ben kell tennie, a 2021-es 
évre vonatkozóan (a 339/2019. (XII.23.) Korm. rend. eredeti határidejét módosította: 467/2020. (X. 27.) 
Korm. rendelet 2. § b. pontja). 

2. Belső igény és törekvések 

A jogszabályi előírásoktól függetlenül is stratégiai célunk a fejlődés, a minőségi színvonal emelése: 
olyan szolgáltatást szeretnénk, mely színvonalában felveszi a versenyt a magánellátásokkal, a 
szervezet működésében pedig a közvagyonnal takarékosan bánó, hatékony és átlátható 
struktúrában valósul meg. 
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Így céljaink összecsengenek az elvárásokkal, és ennek jegyében lényeges lépéseket tettünk már az 
elmúlt év / évek folyamán is.  

Olyan minőségmenedzsment rendszer kiépítésén dolgozunk, mely a szervezet minden egységét, 
funkcióját és dolgozóját érinti, és ahol a mérés – visszacsatolás – korrekció spirálban a folyamatos 
fejlődést segíti, a működés részéve válik. Látható, hogy ez nem egy „gombnyomás”, nem egyetlen 
dokumentum, mozzanat vagy utasítás, hanem folyamatos törekvés, cselekvés, tanulás és építkezés, 
változás.  

Ennek alapjait leraktuk, de még sok a feladat, melyeket folyamatosan – prioritások mentén haladva – 
kezelünk, oldunk meg és építünk be működésünkbe. Ehhez kérjük segítő támogatásukat a jövőben is! 

A temérdek feladat rendszerbe foglalását és teljes körű elvégzését segíti lendületünk és 
elkötelezettségünk, azonban szembe kell néznünk az erőforráshiánnyal is, mely nem teszi lehetővé, 
hogy csupán a menedzsmentre összpontosító szervezeti egységet hozzunk létre vagy munkaköröket 
alakítsunk ki. Ennek ellenére a feladatokkal jól haladunk, a továbbiakban részletezzük az eddig 
megtett lépéseket és a terveket. 
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III. A belső kontrollrendszer, átláthatóság és minőség-
menedzsment elemeinek kiépítése az OEKP-nál 

 

a. SWOT analízis 

Kiindulási alapként számba vettük a belső kontrollrendszer, az integritást is elősegítő átláthatósági 
intézkedések és a minőség-menedzsment kiépítése szempontjából fontos faktorokat, a belső 
erősségeket és gyengeségeket, valamint a külső veszélyeket és lehetőségeket. 

Veszélyek Lehetőségek 
 alulfinanszírozottság veszélye, forráshiány 
 a városi központoktól való távolság 
 jogszabályi változások, jogi környezet 

bizonytalanságai 
 szakemberhiány 
 jelenlegi jogszabályi környezet – eü. 

szolgálati jogviszony tv. 
 

 támogató fenntartó, önkormányzat 
 összefogás, kollaboráció a régió 

szereplői között 
 lobbitevékenység, országos szintű 

vezetéssel kommunikáció 
 modellértékű tevékenységek 
 szolgáltatás-fejlesztés 
 teljesítmény-mérés, visszacsatolás 
 pályázati lehetőségek 

Gyengeségek Erősségek 
 minőségi választási lehetőségek 

korlátozottak a humán erőforrás terén 
 orvosok megbízási szerződéssel – 

alacsonyabb szintű függés, kontroll 
 a „ház” egyes szereplői bérlők – kontroll 

nehézkes 
 mérethatékonysági korlátok: nincs 

lehetőség minden funkcióra külön 
szervezeti egységet létrehozni 

 forráshiány: fejlesztésekre és nagyobb 
meghibásodások javítására a lehetőségek 
korlátozottak 

 „mindenki ismer mindenkit”  
 

 jó alapok a gazdasági-üzemeltetési 
rendszerekben  

 erős szakmai vezetés, megújult 
funkcionális vezetési szintek 

 régóta kipróbált, elkötelezett 
szakszemélyzet 

 EFI iroda humán erőforrása 
 a ház komplex szolgáltatásai 
 a helyi lakosságnak szüksége van 

ránk: ez motiváló ás biztos jövőképet 
nyújt 

 helyi szakszemélyzet és vezetés: 
ismerjük a lakossági igényeket 

 „mindenki ismer mindenkit”  
 

b. Legsürgetőbb feladataink 

A belső kontrollrendszer és az egyéb jogszabályi előírások és az OEKP stratégiai törekvései ugyan 
egybevágnak, ám a kiszabott feladatok azonosításában a jogszabályi előírásokat ér határidőket is be 
kell tartanunk. 
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i. Szabályzatok 
Az OEKP rendelkezik a jogszabályok megszabta szabályzatokkal. Ugyanakkor ezen szabályzatok 
megújítása, kiegészítése, és újabb szabályzatokkal való bővítése több szempontból is indokolt: 

- változott a jogszabályi és a joggyakorlási környezet, a szabályzatoknak ez le kell követniük; 
- az integritás-szemlélet érvényesítése olyan szabályzatok megalkotását is szükségessé teszi, 

melyek jogszabály alapján nem kötelezőek; 
- a szervezet felépítésének változásaira, az új feladatokra szintén reflektálniuk kell a 

szabályzatoknak. 

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy mely szabályzatok megújítását végeztük el, és melyek frissítését 
tervezzük az elkövetkező év során: 

Frissített, megújított szabályzatok 
Kérjük támogatásukat az alábbi szabályzatok módosításainak elfogadásában: 

Frissített szabályzat megnevezése Módosítás indokoltsága 
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Jogszabályi változás, szervezeti változás 
Térítési díj szabályzat Frissítés, jogszabály, szervezeti változás, 

célszerűség 
Közzétételi szabályzat Jogszabályi változás, szervezeti változás 
Panaszkezelési szabályzat Jogszabályi változás, szervezeti változás 
Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési 
szabályzat 
 

Felülvizsgálat, szervezeti változás, joggyakorlat 
frissülés, célszerűségi szempontok 

 

Az elkövetkező időszakban tervezett szabályzat-módosítások 
Az alábbiakban azokat a szabályzatokat soroljuk fel, melyek megújítása a következő 12 hónap során 
esedékes terveink szerint: 

Frissítésre előirányzott szabályzat megnevezése Módosítás indokoltsága, elkészítéséért felelős 
Belső ellenőrzési szabályzat Indokoltság: jogszabályi változás, felülvizsgálat 

Felelős: belső ellenőr 
 

Pénzügyi-számviteli szabályzatok Indokoltság: jogszabályi változás, felülvizsgálat 
Felelős: gazdasági igazgató 

Intézményi házirend Indokoltság: működésbeli változások 
Felelős: megfelelőségi tanácsadó, gazdasági 
igazgató 

Integritás szabályzat: az integritást sértő 
eseményekre vonatkozó bejelentésekről 

Indokoltság: új szabályzat, jogszabály alapján 
javasolható 
Felelős: megfelelőségi tanácsadó 

Javadalmazási szabályzat Indokoltság: jogszabályi változás, felülvizsgálat 
Felelős: belső ellenőr 
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ii. Belső ellenőr 
A 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet előírja belső ellenőr kötelező megbízását, feladatait. 
Intézményünknél ennek megfelelően belső ellenőr tevékenység megbízása folyamatban van, 
személyének kiválasztása megtörtént, az összeférhetetlenségi szabályoknak és a szakmai 
követelményeknek megfelel. 

Működését nem csupán formalizált, kötelezően működtettet funkcióként várjuk el, de szakmai 
támogatását, aktív közreműködésére számítunk.   

iii. Megfelelőségi szervezet - tanácsadó 
A 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet – melynek rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni - 
előírja megfelelőségi szervezet kialakítását, mely az OEKP esetében – méretéből és egyéb 
adottságaiból következően – megbízási szerződéssel is teljesíthető. 

2020. augusztus 1-e óta integritás- és minőség-menedzsment tanácsadó látja el ezt a feladatot. A 
megbízott az összeférhetetlenségi szabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelel. 

iv. Közérdekű adatok közzététele 
A közérdekű adatok közzétételét az Info tv. és kapcsolódó rendeletek szabják meg, míg a vezető 
tisztségviselők adatainak közzétételéről a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezik. 

Az OEKP honlapja nem csak megújult, de azon megfelelő, magunk által is szerkeszthető felület 
kialakítása megtörtént, ahová a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat feltöltöttük. 

Az adatok folyamatos frissítéséről gondoskodunk. 

v. Célok és stratégia meghatározása, folyamatok illesztése 
A szervezet integráns, átlátható és hatékony működését elősegítő célok és stratégia 
meghatározása nemcsak a belső kontrollrendszer előírásaiból fakadó kötelességünk, de a szervezet 
vezetőinek részéről is megfogalmazott igény, elvárás. 

A működtetett folyamatokat szintén e célokból és stratégia pontokból kell levezetni ahhoz, hogy 
integráns és hatékony módon működhessen a szervezet. 

A következő fejezetben foglalkozunk ezekkel bővebben, csakúgy, mint az egyes stratégiai pontok által 
meghatározott feladatokkal, ezek teljesítésében tett lépésekről, és az előttünk álló tervekről. 
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IV. A Társaságnál azonosított stratégiai pontok, prioritások, 
feladat-beszámoló 

A belső kontrollrendszer és a hatékony működés iránti igény miatt is célszerű a kiindulási pontok 
meghatározása: a célok és a stratégia lefektetése, hiszen a konkrét, operatív feladatok és a 
prioritások ebből következnek. 

1. Céljaink 

Célunk olyan vállalati kultúra kialakítása, hol a minőségi betegellátás áll a tevékenységek 
központjában, ahol a szakmai alázat a vezérelv és az összetartó erő, és ahol a rendelőintézet hosszú 
távú, rentábilis üzemeltetése mellett elkötelezett mindenki. 

Hogy e célokat megfoghatóbbá tegyük, ezeket így bontjuk le: 
- minőségi, páciensközpontú betegellátás: a célzott színvonal a magánfinanszírozott 

intézmények szintje 
- komplex szolgáltatást nyújtsunk: helyben megoldódjon a hozzánk forduló betegek és 

egészségük megőrzésére törekvők minden igénye 
- helyi sajátosságokat vegyük figyelembe: ne „dobozos” megoldásokkal éljünk, hanem valós 

lakossági igényekre építsünk 
- példaértékű kezdeményezésekkel nyissunk a világra: járjanak hozzánk más régiókból is, 

legyünk követendő példa, modell-értékű kezdeményezésekkel  
- hatékony és átlátható legyen gazdálkodásunkban 
- tiszta alapokon, jogszerűen és etikusan működjünk 

A célok dimenziói:  
I. Törvény / jogszabály által szabott követelmények: 
- törvényi megfelelés 
- hatékony működés 
- pénzügyi megfelelés 
II. Saját céljainknak való megfelelés: 
- minőségi munka – magasz szakmai színvonal, elégedett betegek, komplex és modern 

szolgáltatás 
- hatékony működés: pénzügyi, gazdálkodási, hatékonysági követelmény 
- integritás, átláthatóság, etikus, szabályszerű működés, korrupció-mentesség 

2. Stratégia – stratégiai fókusz területek 

Céljaink eléréséhez az alábbi stratégiai területeket határoztuk meg: 

i. A minőségi betegellátás, mint közös cél 
- a minőségi betegellátás követelménye át kell, hogy hassa a szervezetet, ne csak egy frázis 

legyen, hanem minden folyamatba, ellenőrzési pontba és visszacsatolásba épüljön be 
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ii. Szervezet 
- szervezet, ahol a felelősség – hatáskör tisztázott, a célok elérése érdekében teszi mindenki a 

dolgát, felelősségre vonhatóság és motiválhatóság is megvalósul, és az alá-fölé rendeltségi 
viszonyok tiszták, a közvetlen kontroll érvényesülhet 

iii. Humán fejlesztés 
- oktatás, továbbképzés, szolgáltatás-fejlesztés 
- összetartás 
- közös értékrendszer 
- teljesítmény-értékelés 

iv. Kommunikáció 
- kommunikáció javítása: külső és belső egyaránt (nem elég jónak lenni, annak is kell látszani) 

v. Kollaboráció, együttműködés 
- kollaboráció horizontális és vertikális irányban is: térség többi szereplője, irányító és 

kormányzati szervek felé egyaránt 

vi. Költséghatékony és gazdaságos működés 
- folyamatos pénzügyi kontroll 
- számlakezelési rend 
- finanszírozás-optimalizáció 
- költséghatékony működés, kontrolling fenntartása és fejlesztése 
- külső források, pályázatok, támogatások folyamatos figyelése és igénybevétele 
- átlátható gazdálkodás 

vii. Ellenőrzés, kontroll, visszacsatolás 
- ellenőrzési, visszacsatolási pontok 
- elemezhető adatok, időben összehasonlítható adatsorok, az elemzések alapján hozott 

döntések 
- MIS (management information system) kiépítése és folyamatos működtetése: 

összehasonlítható és elemezhető adatsorok, adat alapú döntések, a célokhoz és a 
hatékonysági követelményhez rendelt módon 

viii. Átláthatóság növelése 
- integritás, átláthatóság növelése, szabályozása, korrupció-ellenes intézkedések 

ix. Lehetőségek jobb kihasználása, modernitás 
- digitális lehetőségek jobb kihasználása 
- szinergiák kihasználása 
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3. Eszközök, intézkedések a célok és a stratégia szolgálatában 

Az alábbiakban összefoglaljuk röviden, hogy az egyes területeken milyen konkrét lépések, 
intézkedések történtek meg, milyen folyamatokat vezettünk be az elmúlt egy – másfél év során: 

i. Szervezetfejlesztés:  
- a szervezet átalakult: funkcionális vezetők kerültek kinevezésre (orvosigazgató, vezető 

szakdolgozó), a szakmai vezetés és gazdasági vezetés elkülönül 
- SZMSZ: megújult a szervezeti és működési szabályzat 
- munkaköri leírások: kiadásra kerültek a felülvizsgált, javított, a változásokat is lekövető 

munkaköri leírások 
- egészségügyi szolgálati jogviszony: az egészségügyi szolgálati jogviszony kötelező 

bevezetésével kapcsolatos feladatokat elvégeztük, a szervezet működésébe ezt beépítettük 
- teljesítményértékelési rendszer: ld. lent 
- értekezletek és egyéni megbeszélések rendszere: a szakdolgozói heti értekezletek és 

„fogadóórák” rendszerében sokkal több javaslat és javítási lehetőség kerül felszínre 

ii. Humán fejlesztés, oktatás: 
- folyamatos, a munkavégzés során megvalósuló oktatás-fejlesztés (közvetlen felettes, hétfői 

megbeszélések): 
o esetmegbeszélések a hétfői értekezleten 
o közérdeklődésre számot tartó szakmai információk megosztása rendszerezett módon 
o oltásszervezés: új terület volt mindenkinek 

- formális oktatás 
o sürgősségi tanfolyam – 2 napos (2020. június 25-26.) 
o egészségügyi adatkezelés továbbképzés (2020. május 31.) 
o marketing lehetőségek az EFI-ben oktatás-sorozat (2020. tél) 
o magánellátások training-sorozat (2020. augusztus-szeptember) 
o menedzsment training (június 01.) 
o vérvételi tanfolyam: tervezett 2021. augusztusra 

- egyéni szakmai továbbképzések 
o vezető szakdolgozó feladatköre a szakdolgozók továbbképzésekre való delegálása, 

kötelező képzések és egyéni kompetencia-fejlesztési céllal 
o az egyéni képzések minden formáját igyekszünk támogatni (pld. Mészáros Dani sport- 

és rekreációszervezés Bsc főiskolára jár, Zsuzsi táplálkozástudományt tanul, a 
menedzsment egészségügyi menedzsment mesterképzésre jár)  

- csapatépítés 
o egyéb eseményeken a lehetőség kihasználása (pld. adatkezelési oktatáson kötetlen, 

csapatépítő rész beiktatása, Semmelweiss napi ünnepség kihasználása erre) 
o 10 éves program a dolgozóknak, plakettek 
o közös EFI programok, biciklizés 
o karácsony 
o stb. 
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iii. Minőségi betegellátás – panaszkezelés, betegelégedettség-mérés és 
teljesítmény-értékelési rendszer 

- panaszkezelés rendszerünk megújult, bizottsági kivizsgálás és döntéshozatal rendszere 
került bevezetésre: nemcsak új szabályzat született, de ez gyakorlatba ültetve is működik 
2021. január óta, azzal a céllal, hogy minden ügy kapcsán megtegyük a megfelelő 
intézkedéseket a hibák javítása miatt 

- betegelégedettség-mérési rendszer került kidolgozásra és bevezetésre: olyan rendszer, 
mely folyamatosan valóban szolgáltat adatokat, nem csak egy adminisztratív eszköz, egy  
„kipipált feladat” (több elemből áll, önkitöltő kérdőív, személyes és telefonos lekérdezésekkel, 
lekérdezési időszakokkal és célszámokkal az adatokra vonatkozóan) – bevezetve 2021. 
májustól 

- a dolgozók teljesítmény-értékelési rendszerét kidolgoztuk és bevezettük: 
o EFI – első lépésben, 2021. januártól: pozitív tapasztalatok, melyekre építettünk 
o a szakdolgozókra vonatkozóan a kötelező minősítési rendszeren túlmutató, sokrétűbb 

teljesítmény-mérési és értékelési rendszer (360 fokos értékelés, kollégáktól is, 
minőségi követelmények specifikációja, a betegelégedettség és a panaszok súlyozott 
figyelembe vétele) 

o lehetőség lenne: a teljesítmény-értékelési eredmények alapján bérdifferenciálás 
(jelen finanszírozási és jogi környezetben erre nincs lehetőség illetve garancia) 

- oltások szervezésében, lebonyolításában szerep, dolgozók elkötelezettsége 

iv. Kommunikáció, digitális lehetőségek 
- megújult arculat, anyagok 
- útjelző és információs táblák kihelyezése folyamatban 
- új honlap, aktualitások és hírek megjelentetése, google maps és vélemények tudatos 

kezelése 
- EFI facebook kommunikáció aktív és tudatos használata 
- szórólapozás és egyéb csatornák használata a szolgáltatások népszerűsítésére 
- online időpont-foglalási rendszer (bár újabbra, jobbra tervezzük cserélni) 

v. Szolgáltatási színvonal fejlesztése: EFI iroda, magánellátások, 
telefonközpont 

- magánellátások: 2020. ősze óta bevezetésre kerültek, hiánypótló és kiegészítő jelleggel. A 
gyógytorna és a covid tesztekre jelentős igény mutatkozott, a kiépített folyamatokon 
keresztül zökkenőmentesen zajlik a szervezés. A szolgáltatások bővítését tervezzük. 

- EFI folyamatosan megújuló programjai, online programok, aktivitás a járvány idején is, még 
ha nagy kreativitást is igényelt 

- Egészségprogram az Ormánságban – közvetlenül a minisztérium által finanszírozott, az EFI-
vel összehangolt tevékenységekkel, szűrő- és edukációs programok 

- telefonközpont: 2021. tavasza óta új digitális telefonközpontot alakítottunk ki, ahol a 
hívások irányíthatóak, a menürendszerben a hívó fél maga is eligazodhat, a hívások adatai 
pedig naplózóttak, azok alapján jobb munkaszervezés valósítható meg 
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vi. Etikai elvek 
- példamutatás! – tudatosított vezetői attitűd 
- vezetői kontroll, azonnali és periodikus visszacsatolás, feedback 
- oktatás: példákon keresztül, napi szinten 
- etikai szabályzat kialakítás alatt – cél, hogy bevezetése ne csak formalitás legyen (vezetési 

eszközökön keresztül biztosítjuk ezt) 

vii. Kollaboráció 
- fenntartóval 
- lobbi, helyi és országos szakmai és kormányzati szervekkel kapcsolat (pld. 10 éves 

rendezvény, magánellátások terén információcsere) 
- szociális szféra dolgozóival és szerveivel – EFI szinte napi kapcsolatot tart 
- oktatási intézményekkel (PTE – közgáz karon egészségfejlesztési gyakorlati féléves oktatási 

program) 
- tudományos kutatásban való részévétel 

viii. EFI  
- külön kiemelendő, szolgáltatásaival kiegészíti a ház gyógyító tevékenységét 
- fiatal, elhivatott szakember gárda 
- helyi sajátosságokhoz illeszkedő szakmai program 
- számos felkérés közösségi és szakmai rendezvényeken való részvételre 
- megyei (sőt talán országos szinten is) elismert szakmai munka és aktivitás 
- online megoldások kreatív kifejlesztése 
- a járványhelyzetre adott válaszként kialakított programok 

ix. Gazdálkodási hatékonyság növelése 
- teljesítmény-finanszírozási analízist indítottunk 
- folyamatos teljesítmény-elemzés 
- többletkapacitásra pályázatot nyújtottunk be 
- egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése kapcsán egyes szerződések átalakításra 

kerültek 

x. Hatékony gazdálkodás, költségtakarékosság, pénzügyi megfelelés, 
jelentések rendszere 

- anyaggazdálkodási kontrollok kerültek bevezetésre 
- leltározás rendszeres 
- tevékenységenként elkülönült bevételi és ráfordítás könyvelés van 

xi. Jogi megfelelés 
- prioritásba tett szabályzatok megújultak, jóváhagyásukat kérjük: 

o szmsz megújult – magánellátások bevezetésekor és most 
o adatkezelési szabályzat – újítás, benne közérdekű adatigénylés  
o térítési szabályzat 
o közérdekű adatok közzététele 
o panaszkezelés 
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- megfelelési tanácsadó: 
o megfelelőségi szempontok érvényesítése, az integritási és minőségmenedzsment 

szempontok összehangolt érvényesítése érdekében tanácsadó került megbízásra 
2020. augusztusától (megelőzve a jogszabályi előírást, követelményt) 

- belső ellenőr:  
o megbízása folyamatban, nem csak formai, de tartalmi munka várható 

- közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele a honlapon 
o közérdekű adatok közzététele a honlapon, a jogszabály megszabta szerkezetben 
o valamint a közpénzből gazdálkodó gazdasági társaságokról szóló törvénynek 

megfelelő tájékoztatás közzététele a honlapon 
o naprakészen tartása a szervezetbe építve van (feladat – felelős kijelölve, ellenőrzés) 

4. Feladatok 

Az előttünk álló feladatokból a következőket kezeljük prioritásként, emeljük ki: 

 a már bevezetett új fenti rendszereket fenntartani, működtetni, meghonosítani a szervezeti 
kultúrában, a visszacsatolások eredménye alapján szükség szerint fejleszteni, módosítani 
(időtáv: folyamatos) 

 oktatás, humán fejlesztés folytatása (menedzsment és szakdolgozók is) (folyamatos) 
 monitoring fejlesztése, menedzsment információs rendszerkialakítása, bevezetése: a 

rendelkezésre álló információs forrásokat összefűzve, a szükséges adatforrásokkal 
kiegészítve, rendszeres időközönkénti, adatokon alapuló kontroll-rendszer rendszer szemléletű 
összeállítása, üzemeltetése, mely a célok elérésének nyomon követését jobban támogatja 
(időtáv: 3-5 év) 

 a folyamatos ellenőrzés – korrekció – visszacsatolás rendszerét fejleszteni, működtetni, a 
kirajzolódó feladatokat, területeket megoldani (folyamatos, 1-3 év) 

 kockázatelemzés, e mentén korrekciókat végrehajtani (1-1,5 év) 
 további szabályzatok megújítása és „életben tartása” (fél -1 év) 

o ld. fent – „Szabályzatok” 
 a belső kontrollrendszerről szóló kormányzati Irányelv és Kézikönyv anyagának részletekbe 

menő, további feldolgozása (1 év) 
 nyilatkozat a belső kontrollrendszerről: 2022. beszámoló 
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Mellékletek 

1. számú melléklet: A belső kontrollrendszer fogalmi 
meghatározása, feladatai, előírások 

 

A belső kontrollrendszer jogszabályi követelményei 
A „339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 
kontrollrendszeréről” jól körülhatárolja a belső kontrollrendszerrel szemben támasztott 
követelményeket, a rendszer kötelező elemeit, melyeket sorra veszünk. A dokumentum eleje helyett 
ezt itt tárgyaljuk, mert az alapfogalmakkal az olvasó bizonyára tisztában van. 

Ügyvezetői feladatok 
A Társaság ügyvezetője felelősségi köre a belső kontrollrendszer keretében a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság működésében érvényesülő 
a) kontrollkörnyezet, 
b) integrált kockázatkezelési rendszer, 
c) kontrolltevékenységek, 
d) információs és kommunikációs rendszer, és 
e) nyomon követési rendszer (monitoring) 
kialakítása, működtetése, fejlesztése. 

A kontrollkörnyezet 
A jogszabálynak megfelelő kontrollkörnyezetben: 
a) a szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak, a szervezeti célok 
és értékek meghatározottak, ismertek és elfogadottak, 
b) az etikus működést és a jogszabályoknak való megfelelést célul kitűző 
szervezeti kultúra jön létre, 
c) a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, megfelelően 
elhatároltak, 
d) az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak, 
e) a humánerőforrás-kezelés átlátható, 
f) a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és 
elősegítése biztosított, 
g) a szervezeten belüli összeférhetetlenség megelőzése biztosított és 
ellenőrzött. 

A kontrollkörnyezet részei: 
 stratégia 
 szabályzatok 
 folyamatok 
 teljesítménymérési rendszer a gazdasági tevékenységre vonatkozóan 
 szervezeti integritást sértő események kezelésének, valamint az integrált kockázatkezelés 

eljárásrendje; korrupció és visszaélés hatékony megelőzése 
 összeférhetetlenség 
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A kialított kontrollkörnyezetnek meg kell felelnie a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásainak is, nevesen a belső 
kontrollrendszer a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a kockázatok kezelése 
és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a célt szolgálja, hogy a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság  
a) a működése és gazdálkodása során a tevékenységét gazdaságosan, hatékonyan és 
eredményesen hajtsa végre,  
b) az elszámolási kötelezettségeit teljesítse,  
c) megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól,  
d) működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon rendelkezésre,  
e) biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályozott, átlátható és etikus működését,  
f) védje a tulajdonos(ok) és az ügyfelek érdekeit,  
g) kezelje a köztulajdonban álló gazdasági társaság kockázatait, különös tekintettel az integritás 
kockázatokra. 

Az integrált kockázatkezelési rendszer 
A köztulajdonban álló gazdasági társaság tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő 
kockázatok azonosítása és elemzése, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések 
meghatározása, ideértve az intézkedéssel érintett szervezeti egységek körét, azok végrehajtásának 
folyamatos nyomon követési módját és eljárásrendjét. 

A kontrolltevékenység 
A kontrolltevékenységnek biztosítania kell a kockázatok azonosítását és kezelését, és hozzájárul a 
Társaság céljainak eléréséhez és erősíti a szervezeti integritást. 
A kontrolltevékenység részei: 
a) a döntések dokumentumainak előkészítése, 
b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú 
megalapozottsági vizsgálata, 
c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése,  
d) a gazdasági eseményekhez kapcsolódó elszámolások. 
 vonatkozásában. 
A dokumentumok előkészítése, a jóváhagyása és a gazdasági események elszámolása tevékenységek 
elkülönítését biztosítani kell. 

Információs és kommunikációs rendszer 
Az információs és kommunikációs rendszer keretében biztosítani kell a  

 belső és a  
 külső 

információáramlást. 

Ennek részeként a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentése és kezelése 
érdekében bejelentőrendszert alakít ki és működtet. 

Monitoring 
A monitoringtevékenység szervezése során olyan rendszert kell kialakítani, mely nyomon követi: 

 a társaság tevékenységét és 
 a célok megvalósítását. 

A monitoring az alábbiakból áll: 
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 operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követés 
 eseti nyomon követés 
 az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzés. 

Megfelelési tanácsadó / megfelelést támogató szervezeti egység 
Jogszabályi előírás a köztulajdonban álló gazdasági társaság részére a megfelelési tanácsadókból 
álló megfelelést támogató szervezeti egység létrehozása, mely közvetlenül a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság első számú vezetőjének alárendelve végzi a munkáját. Esetünkben Társaságunk 
mérete és tevékenységének természete miatt lehetőségünk van arra, hogy a kötelezettségünknek 
megbízási szerződéssel, megfelelési tanácsadó útján tegyünk eleget. 

A megfelelésért felelős feladatai 
A megfelelési tanácsadó az ügyvezetőt fenti feladatai elvégzésében segíti, auditál, tanácsot nyújt, a 
szervezet fejlődését segíti, jelentést készít munkájáról. Részletesebben: 

 jogszabályoknak megfelelő működés elősegítése 
 auditálás, nyomon követés az alábbi területeken: eltérések, intézkedések, tevékenységek, 

célkitűzések, belső szabályzatok, standardok 
 javaslattétel a feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése 
 érdekében, ezek nyilvántartása 
 az ügyvezető, a vezető testület és a munkavállalók támogatása a jogszabályi követelmények 

teljesítésében 
 szervezeti szemlélet támogatása, fejlesztése, szervezetfejlesztési eszközökkel és képzések  
 kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációja, valamint 

a korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések 
fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

 az ügyvezető jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos folyamatos 
támogatása, tanácsadás. 

 jelentés készítése (évi legalább egy alkalommal, az ügyvezető és a felügyelőbizottság részére, 
melyet az ügyvezető tájékoztatásul megküld a Társaság legfőbb szerve részére). 

Összeférhetetlenségi szabályok a megfelelési tanácsadó esetében 
Megfelelési tanácsadó, a megfelelési szervezet tagja nem lehet: 
a) a tulajdonos képviselőjének, a köztulajdonban álló gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlójának, 
első számú vezetőjének, az igazgatóság tagjának, valamint a felügyelőbizottság tagjának a Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, 
b) a tulajdonosnál vagy a tulajdonosi joggyakorlónál belső ellenőrzési vagy integritás tanácsadói 
tevékenységet végző személy és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti 
hozzátartozója, 
c) akitől az adott feladat tárgyilagos végrehajtása egyéb okból nem várható el. 

A belső ellenőrzés 
Szintén jogszabályi előírás a belső ellenőrzés működési feltételeinek biztosítása. A belső ellenőrzési 
tevékenység ellátása részben vagy egészben – a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - külső 
szolgáltató bevonásával is biztosítható, Társaságunk ezzel a lehetőséggel élt. 
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A belső ellenőr, a belső ellenőrzés feladatai 
A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenysége kiterjed a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság minden tevékenységére, különösen az árbevétel és a költségek és ráfordítások, 
valamint a várható eredmény tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az 
eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 

A belső munkáját az elfogadott nemzetközi szakmai standardoknak megfelelően végzi. Vizsgálja a 
belső kontrollrendszert, a gazdálkodást, a vagyon megóvását, az elszámolások megfelelőségét, a 
stratégiai és operatív döntések meghozatalát, az etikai elvárások és értékek érvényesülését, a 
szervezeti teljesítménymenedzsment hatékonyságát és a számonkérhetőséget.  

A belső ellenőrzést végző személy tanácsadó tevékenységet is végez, javaslatokat fogalmaz meg. 
 
A belső ellenőrzési vezető / belső ellenőr feladatai: 

 a belső ellenőrzési alapszabály és a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése, 
 a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, 

nyomon követése, 
 a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, végrehajtása 
 belső ellenőrzési jelentés 
 intézkedési tervek, nyilvántartásuk 
 tevékenységének nyilván tartása 
 tájékoztatás az ellenőrzési terv megvalósításáról (ügyvezető és felügyelőbizottság felé) 

Összeférhetetlenségi szabályok belső ellenőr esetében 
A belső ellenőrzést nem végezheti, aki: 
a) a tulajdonos képviselőjének, a köztulajdonban álló gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlójának, 
első számú vezetőjének, az igazgatóság tagjának, a felügyelőbizottság tagjának, valamint a 
köztulajdonban álló gazdasági társaság ellenőrzés alá vont szervezeti egysége munkavállalójának a 
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, 
b) a tulajdonosnál vagy a tulajdonosi joggyakorlónál belső ellenőrzési tevékenységet végző 
személy és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, 
c) korábban részt vett az ellenőrzött szervezeti egység tevékenységében, a feladatellátásának a 
megszűnésétől számított egy évig, 
d) az ellenőrzéssel érintett szervezeti egységgel közös, valamint az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó 
program, projekt vagy feladat végrehajtásában közreműködött, a projekt lezárását, vagy a feladat 
elvégzését követő egy évig, 
e) az adott feladat tárgyilagos végrehajtása tőle egyéb okból nem várható el. 

2. számú melléklet: Kapcsolódó jogszabályok listája 
 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 

kontrollrendszeréről 
 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről (Gt.) 
 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről (Ásztv.) 
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) 
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 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info 
tv.) 

 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről – nyilatkozat Bkr. 

 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 
szükséges közzétételi mintákról 

 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az 
egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az 
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 

 

3. számú melléklet: Legfontosabb további jogszabályi 
szemelvények 
 

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről 

2. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján 
közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan 
cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók 
a) nevét, 
b) tisztségét vagy munkakörét, 
c) munkaviszonyban álló személy esetében 

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 
pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, 
teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért 
megalapozó teljesítménykövetelményeket, 
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a 
munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát, 
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét, 

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) 
pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén 

da) a megbízási díjat, 
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat, 
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat. 

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a 
másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, 
valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók 
esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé. 
(3) A 7/I. §-ban foglaltak kivételével a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel 
időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági 
társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás 
értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás 
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog 
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átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), 
tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés 
esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak 
közzétehetővé tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések 
értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is 
meghatározhatja. 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - 
általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig 
a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az 
időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték 
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy 
költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a (3) 
bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 
 

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok belső kontrollrendszeréről 

A gazdasági társaság első számú vezetőjének a belső kontrollrendszer kialakításával és 
működtetésével összefüggő feladatai 

3. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője felelős a belső kontrollrendszer 
keretében a köztulajdonban álló gazdasági társaság működésében érvényesülő 
a) kontrollkörnyezet, 
b) integrált kockázatkezelési rendszer, 
c) kontrolltevékenységek, 
d) információs és kommunikációs rendszer, és 
e) nyomon követési rendszer (monitoring) 
kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. 
(2) A belső kontrollrendszer kialakítása és fejlesztése során a köztulajdonban álló gazdasági társaság 
első számú vezetője figyelembe veszi a társaság legfőbb szerve, a tulajdonosi joggyakorló, a 
felügyelőbizottság, valamint a külső ellenőrzés és a belső ellenőrzés által a nemzetközi és hazai 
standardok és jó gyakorlatok ismeretében megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. 
(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a köztulajdonban álló gazdasági 
társaság belső kontrollrendszerét - a szektor specifikus eltérések figyelembevételével - az állami 
vagyon felügyeletéért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
közzétett irányelv megfelelő alkalmazásával alakítja ki és működteti. 
4. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan kontrollkörnyezetet 
alakít ki, amelyben 
a) a szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak, a szervezeti célok és értékek 
meghatározottak, ismertek és elfogadottak, 
b) az etikus működést és a jogszabályoknak való megfelelést célul kitűző szervezeti kultúra jön 
létre, 
c) a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, megfelelően elhatároltak, 
d) az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak, 
e) a humánerőforrás-kezelés átlátható, 
f) a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése biztosított, 
g) a szervezeten belüli összeférhetetlenség megelőzése biztosított és ellenőrzött. 
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(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a jogszabályoknak való szervezeti 
megfeleléssel kapcsolatos intézkedések meghozatalakor figyelembe veszi az alábbi megfelelési 
alapelveket: 
a) a jogszabályoknak való megfelelés és az etikus működés összekapcsolása a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság működési céljaival, 
b) az egyes megfelelési intézkedések kockázatalapú megközelítése, 
c) a megfelelési intézkedéseknek a köztulajdonban álló gazdasági társaság összes tevékenységi 
körében és vezetési szintjén való érvényesítése, 
d) a megfelelést támogató szervezeti egység vagy megfelelési tanácsadó részéről tájékoztatás 
nyújtása a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére a megfelelési 
kockázatokat bejelentő személy észrevételeiről, a kockázat csökkentéséhez szükséges 
intézkedésekről, a kockázattal érintett szervezeti egységekről és ezen intézkedések megtételéről, 
e) a köztulajdonban álló gazdasági társaság működése során észlelt jogszabálysértések 
megszüntetésének szervezeti szintű biztosítása. 
(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan stratégiát határoz meg, 
olyan szabályzatokat ad ki, valamint olyan folyamatokat alakít ki és működtet, amelyek biztosítják a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
7/J. § (3) bekezdésében meghatározott követelmények teljesülését. 
(4) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője teljesítménymérési rendszert 
alakít ki és működtet a gazdasági társaság tevékenységére vonatkozóan. 
(5) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője szabályozza a szervezeti 
integritást sértő események kezelésének, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. 
(6) A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza 
a) a bejelentett vagy feltárt kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, 
b) a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, 
c) az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, 
d) a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, 
e) a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket és eljárási 
szabályokat, 
f) az alkalmazható jogkövetkezményeket, 
g) a bejelentő védelmére, a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra, valamint a bejelentésből 
eredő szakmai következtetések hasznosítására vonatkozó szabályokat. 
(7) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan belső kontrollrendszert alakít 
ki, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás 
érvényesítésének biztosítására, valamint a korrupció és a visszaélés hatékony megelőzésére. 
5. § A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője integrált kockázatkezelési 
rendszert működtet, amelynek keretében azonosítja és elemzi a köztulajdonban álló gazdasági 
társaság tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint 
meghatározza az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, az intézkedéssel 
érintett szervezeti egységek körét, az azok végrehajtásának folyamatos nyomon követési módját és 
eljárásrendjét. 
6. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságon belül olyan kontrolltevékenységeket alakít ki, amelyek biztosítják a kockázatok 
azonosítását és kezelését, ezzel hozzájárulnak a köztulajdonban álló gazdasági társaság céljainak 
eléréséhez, valamint erősítik a köztulajdonban álló gazdasági társaság integritását. 
(2) A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a kontrollok 
kiépítését, különösen 
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a) a döntések dokumentumainak előkészítése, 
b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú 
megalapozottsági vizsgálata, 
c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint 
d) a gazdasági eseményekhez kapcsolódó elszámolások vonatkozásában. 
(3) A (2) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott tevékenységek feladatköri elkülönítését 
biztosítani kell. 
7. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a belső és külső 
információáramlás biztosítása érdekében információs és kommunikációs rendszert alakít ki és 
működtet. 
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a szervezeti integritást sértő 
események és panaszok bejelentése és kezelése érdekében bejelentőrendszert alakít ki és működtet 
a gazdasági társaság működésének megfelelően, az egyes ágazati szabályozások figyelembevétele 
mellett. 
8. § A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője kialakítja a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság tevékenységének, valamint a célok megvalósításának nyomon követését 
biztosító rendszert, amely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti 
nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből 
áll. 
4. Megfelelést támogató szervezeti egység 
9. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője megfelelési tanácsadókból álló 
megfelelést támogató szervezeti egységet hoz létre, amely közvetlenül a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság első számú vezetőjének alárendelve végzi a munkáját. Ha a megfelelést 
támogató szervezeti egység kialakítása a köztulajdonban álló gazdasági társaság számára a 
gazdasági társaság tevékenységének természete, mérete és összetétele alapján aránytalan terhet 
jelent, és a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője hitelt érdemlően igazolni 
tudja a tulajdonosi jogok gyakorlójának, hogy a megfelelési feladatok ellátását nem befolyásolja 
hátrányosan, úgy elegendő egy személy megfelelési tanácsadót kijelölni. A megfelelési tanácsadói 
feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében is biztosítható. 
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője biztosítja, hogy - a köztulajdonban 
álló gazdasági társaság mérete, tevékenységének jellege, nagyságrendje és összetettsége, valamint 
pénzügyi erőforrásai arányában - 
a) a megfelelést támogató szervezeti egység a működtetéshez szükséges számú, képzettségű és 
szakmailag alkalmas munkatárssal, anyagi erőforrással, és 
b) a megfelelést támogató szervezeti egység, valamint a megfelelési tanácsadó (a továbbiakban 
együtt: megfelelésért felelős) a működéshez szükséges és a feladatok ellátásához szükséges 
hatáskörrel, szakmai függetlenséggel és információhoz való hozzáféréssel rendelkezzen. 
(3) A megfelelést támogató szervezeti egység vezetőjének, vagy ha a tevékenységet egy megfelelési 
tanácsadó látja el, akkor megfelelési tanácsadónak felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettséggel 
rendelkező, büntetlen előéletű személy jelölhető ki a felügyelőbizottság egyetértésével. A megfelelési 
tanácsadónak vagy megfelelést támogató szervezeti egység esetében legalább egy megfelelési 
tanácsadónak legalább kétéves, a végzettségének megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.  
(4) A megfelelési tanácsadó a szakmai álláspontját befolyástól mentesen alakítja ki, amely miatt 
hátrány nem érheti. 
(5) Megfelelési tanácsadónak egy időben nem jelölhető ki a köztulajdonban álló gazdasági társaság 
belső ellenőre. 



 
 

23 
  

(6) A megfelelési tanácsadónak - beleértve a külső szolgáltató által kijelölt személyeket is - nem 
jelölhető ki 
a) a tulajdonos képviselőjének, a köztulajdonban álló gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlójának, 
első számú vezetőjének, az igazgatóság tagjának, valamint a felügyelőbizottság tagjának a Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, 
b) a tulajdonosnál vagy a tulajdonosi joggyakorlónál belső ellenőrzési vagy integritás tanácsadói 
tevékenységet végző személy és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti 
hozzátartozója, 
c) akitől az adott feladat tárgyilagos végrehajtása egyéb okból nem várható el. 
10. § (1) A megfelelésért felelős feladata: 
a) annak elősegítése, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság megfeleljen a tevékenységére 
és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatai összhangban legyenek a 
jogszabályi rendelkezésekkel, 
b) azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és rendszeres 
ellenőrzése, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása, 
c) a köztulajdonban álló gazdasági társaság által végzett tevékenység jogszabályoknak, a gazdasági 
társaság célkitűzéseinek, belső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a tevékenységi 
körére vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követése, 
d) a feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok 
készítése a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére, valamint a 
megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartása, folyamatos 
nyomon követése és rendszeres ellenőrzése, 
e) a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének, vezető testületének és a 
köztulajdonban álló gazdasági társaság munkavállalóinak támogatása abban, hogy a köztulajdonban 
álló gazdasági társaság teljesítse a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban 
foglalt kötelezettségeit, 
f) a jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti szemlélet 
kialakításának támogatása szervezetfejlesztési eszközökkel és képzések szervezésével, 
g) a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált 
kockázatkezelésnek a koordinációja, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú 
vezetője általi meghatalmazás alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság működésével 
összefüggő integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra 
vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása, 
h) a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában a 
köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének folyamatos támogatása, tanácsadás. 
(2) A megfelelésért felelős az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséről évente legalább egyszer 
jelentést készít a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a felügyelőbizottság 
részére. A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a jelentést tájékoztatásul 
megküldi a társaság legfőbb szerve részére. 
5. Nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről 
11. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője - a 3. § (3) bekezdése szerinti 
irányelvben meghatározottak szerint a megfelelésért felelős által előkészített - nyilatkozatban 
értékeli a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső kontrollrendszerét. 
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője megküldi az (1) bekezdésben 
meghatározott nyilatkozatot a felügyelőbizottság részére. 
(3) A felügyelőbizottság a nyilatkozatra vonatkozó álláspontjáról határozatban dönt. Ha a 
felügyelőbizottság nem fogadja el a nyilatkozatot, az elutasítás indokát a határozatában szerepelteti. 
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(4) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője az (1) bekezdésben meghatározott 
nyilatkozatot - a felügyelőbizottság vonatkozó határozatával együtt - tájékoztatásul megküldi a 
társaság legfőbb szerve és a tulajdonosi joggyakorló részére. 
(5) A felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjét intézkedési 
terv készítésére kötelezi, ha a nyilatkozatot nem fogadja el, vagy a köztulajdonban álló gazdasági 
társaság első számú vezetője az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozat erre vonatkozó pontját 
tölti ki. Az intézkedési tervet a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője 
tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve részére. Az intézkedési terv végrehajtásáról a 
gazdasági társaság első számú vezetője az abban meghatározott végső határidőt követő 15 napon 
belül, de legalább évente beszámol a felügyelőbizottságnak és a társaság legfőbb szervének.  
(6) Ha a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál év közben változás történik az első számú vezető 
személyében, vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság átalakulása, egyesülése, szétválása 
vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a távozó első számú vezető köteles a nyilatkozatot az 
irányelvben meghatározottak szerint az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és a jogutód 
nélküli megszűnés kivételével az új első számú vezetőnek, valamint a jogutód köztulajdonban álló 
gazdasági társaság első számú vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékeli. Jogutód 
nélküli megszűnés esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságra vonatkozó iratkezelési 
szabályoknak megfelelően kell a nyilatkozatot megőrizni. 
  
6. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső ellenőrzése 
12. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője biztosítja a belső ellenőrzés 
működési feltételeit. 
(2) A belső ellenőrzési tevékenység ellátása részben vagy egészben – a felügyelőbizottság előzetes 
jóváhagyásával - külső szolgáltató bevonásával is biztosítható. 
(3) A felügyelőbizottság és a belső ellenőrzési vezető jogosult 
a) ideiglenes kapacitás-kiegészítés vagy 
b) speciális szakértelem szükségessége esetén külső szolgáltató bevonására javaslatot tenni a 
köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének. 
(4) A belső ellenőrzési tevékenység (2) és (3) bekezdés szerinti megszervezésére vonatkozó írásbeli 
megállapodás rendelkezik a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységek és 
kötelezettségek ellátásának módjáról, valamint az alvállalkozó bevonásának lehetőségéről és annak 
feltételeiről. 
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján belső ellenőrzést végző személynek - azon, a 
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény 
szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező személyek kivételével, akik szakmájukat a 
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon 
átnyúló szolgáltatás keretében kívánják gyakorolni - meg kell felelnie a költségvetési szervnél és 
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról 
és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági 
vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott feltételeknek, azzal, hogy a külső szolgáltató vezetőjének legalább ötéves, 
jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. 
(6) Az (5) bekezdést nem kell alkalmazni akkor, ha a külső szolgáltató bevonásának indoka olyan 
speciális szakértelem szükségessége, amellyel a belső ellenőr képzettsége és szakmai tapasztalata 
ellenére nem rendelkezik, mert ahhoz elengedhetetlen valamely más szakma, szakterület ismerete is. 
(7) Ha a köztulajdonban álló gazdasági társaság a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához külső 
szolgáltatót is igénybe vesz, a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrei 
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együttműködnek a külső szolgáltatóval és a külső szolgáltató által rendelkezésre bocsátott 
személyekkel. A külső szolgáltató vezetője a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrei 
felett utasítási joggal nem rendelkezik. 
13. § (1) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység munkáját a nemzetközi belső 
ellenőrzési standardok figyelembevételével kialakított belső ellenőrzési alapszabály és belső 
ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 
(2) A belső ellenőrzési alapszabályt a felügyelőbizottság hagyja jóvá, amely tartalmazza 
a) a belső ellenőrzési tevékenység célját és hatókörét, 
b) a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység felhatalmazását és felelősségét, 
c) a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység helyét a szervezeten belül, 
d) a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység beszámolási kötelezettségét és 
kapcsolattartását a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője, az igazgatóság, a 
felügyelőbizottság és a tulajdonosi joggyakorló vonatkozásában, 
e) a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység hozzáférését a belső ellenőrzési 
tevékenysége elvégzéséhez szükséges adatokhoz, személyekhez és fizikai eszközökhöz. 
(3) A belső ellenőrzési kézikönyvet a belső ellenőrzési alapszabályban meghatározottaknak 
megfelelően a felügyelőbizottság vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője 
hagyja jóvá, amely tartalmazza  
a) a bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenységre vonatkozó módszertant és eljárási 
szabályokat, 
b) a tervezés megalapozásához alkalmazott kockázatelemzési módszertan leírását, 
c) az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, az alkalmazott iratmintákat, 
d) az ellenőrzési megállapítások hasznosításának nyomon követését, 
e) az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó 
kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó 
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárást. 
(4) A belső ellenőr a bizonyosságot adó és tanácsadási tevékenységen kívül a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság más tevékenysége végrehajtásába nem vonható be, nem vehet részt annak 
operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, így különösen  
a) a belső ellenőrzési egységre vonatkozó döntések kivételével a köztulajdonban álló gazdasági 
társaság működésével kapcsolatos döntések meghozatalában, 
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaság bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében, 
c) a belső ellenőrzési szervezetre vonatkozó pénzügyi tranzakciók kivételével pénzügyi tranzakciók 
kezdeményezésében vagy jóváhagyásában, valamint kötelezettségek vállalásában, 
d) a köztulajdonban álló gazdasági társaság bármely, nem a belső ellenőrzési egység által 
alkalmazott munkatársa tevékenységének irányításában, kivéve, ha ezek a munkatársak szakértőként 
segítik a belső ellenőrzést végző személyt vagy szervezeti egységet, 
e) a belső ellenőrzésre vonatkozó belső szabályzatok kivételével a belső szabályzatok elkészítésében, 
f) a belső ellenőrzésre vonatkozó intézkedési terv kivételével a köztulajdonban álló gazdasági 
társaság intézkedési terveinek elkészítésében. 
(5) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység a tevékenységét független, befolyástól 
mentes, pártatlan és tárgyilagos módon végzi. 
(6) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenységének tervezése során 
önállóan jár el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli ellenőrzések 
lehetőségének figyelembevételével állítja össze. 
(7) A belső ellenőr önállóan állítja össze a megállapításait, következtetéseit és a javaslatait 
tartalmazó ellenőrzési jelentést. 
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14. § (1) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenysége kiterjed a 
köztulajdonban álló gazdasági társaság minden tevékenységére, különösen az árbevétel és a 
költségek és ráfordítások, valamint a várható eredmény tervezésének, felhasználásának és 
elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 
(2) A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenysége körében elemzi, vizsgálja és értékeli különösen 
a) a belső kontrollrendszer kiépítését, működését, továbbá a jogszabályoknak és a szabályzatoknak 
való megfelelőségét, valamint a belső kontrollrendszer működésének gazdaságosságát, 
hatékonyságát és eredményességét, 
b) a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, 
valamint az elszámolások megfelelőségét, 
c) a stratégiai és operatív döntések meghozatalát, 
d) az etikai elvárások és értékek érvényesülésének elősegítését, 
e) a hatékony szervezeti teljesítménymenedzsmentet és a számonkérhetőség biztosítását. 
(3) A belső ellenőr megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati 
tényezők, hiányosságok csökkentése, a szabálytalanságok és visszaélések megelőzése, feltárása, 
valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság eredményességének növelése, továbbá a belső 
kontrollrendszerek javítása és továbbfejlesztése érdekében. 
(4) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység nyilvántartja és nyomon követi a belső 
ellenőrzési jelentések alapján készült intézkedési terveket. 
(5) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tanácsadó tevékenysége keretében 
ellátható feladatai lehetnek különösen  
a) a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének támogatása az egyes megoldási 
lehetőségek elemzése, értékelése, vizsgálata, és azok kockázatának becslése útján, 
b) a pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való észszerűbb és hatékonyabb 
gazdálkodásra vonatkozó tanácsadás biztosítása, 
c) a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére szakértői támogatás 
nyújtása a kockázatok és a szervezeti integritást sértő események kezelése, továbbá a 
teljesítménymenedzsmentre vonatkozó rendszerek kialakítása, és azok folyamatos továbbfejlesztése 
érdekében, 
d) tanácsadás biztosítása a szervezeti struktúrák racionalizálása, és a változásmenedzsment területe 
vonatkozásában, 
e) konzultáció, tanácsadás biztosítása a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője 
részére, 
f) javaslatok megfogalmazása a köztulajdonban álló gazdasági társaság működése 
eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a 
köztulajdonban álló gazdasági társaság belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően. 
(6) A belső ellenőrzést végző személy - beleértve a külső szolgáltató által kijelölt személyeket is - a 
személye vonatkozásában fennálló összeférhetetlenségre tekintettel nem vehet részt olyan belső 
ellenőrzési tevékenységben, amely tekintetében vele szemben az alábbi összeférhetetlenségi okok 
állnak fenn: 
a) a tulajdonos képviselőjének, a köztulajdonban álló gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlójának, 
első számú vezetőjének, az igazgatóság tagjának, a felügyelőbizottság tagjának, valamint a 
köztulajdonban álló gazdasági társaság ellenőrzés alá vont szervezeti egysége munkavállalójának a 
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, 
b) a tulajdonosnál vagy a tulajdonosi joggyakorlónál belső ellenőrzési tevékenységet végző 
személy és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, 
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c) korábban részt vett az ellenőrzött szervezeti egység tevékenységében, a feladatellátásának a 
megszűnésétől számított egy évig, 
d) az ellenőrzéssel érintett szervezeti egységgel közös, valamint az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó 
program, projekt vagy feladat végrehajtásában közreműködött, a projekt lezárását, vagy a feladat 
elvégzését követő egy évig, 
e) az adott feladat tárgyilagos végrehajtása tőle egyéb okból nem várható el. 
(7) A belső ellenőrt érintő összeférhetetlenségről a belső ellenőrzési vezető az összeférhetetlenség 
okának tudomására jutásától számított 10 napon belül határoz. A belső ellenőrzési egység 
vezetőjének, vagy az egyszemélyi belső ellenőr személyét érintő összeférhetetlenség esetén a 
felügyelőbizottság az összeférhetetlenség okának tudomására jutásától számított 10 napon belül 
határoz. A döntés meghozataláig az összeférhetetlenségben érintett személyt az adott ellenőrzésben 
való részvétel alól fel kell menteni. 
7. Záró rendelkezések 
25. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. 
26. § (1) Az e rendeletben meghatározottakat 2021. január 1-jétől kell alkalmazni. 
(2) A 11. § (1) bekezdésében előírt nyilatkozatot első alkalommal a 2021. év tekintetében kell elkészíteni 
a 2022. évben. 
27. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó 
követelményekről szóló, 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































