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Betegtájékoztató a személyes adatok kezeléséről 

 

A DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatokat az hazai és európai jogszabályok alapján az Ön egészségügyi ellátásához 

kapcsolódó jogai érvényesítésének érdekében kezeli. E célok elérése érdekében az adatokat a 

betegellátásban és az egészségügyi ellátás finanszírozásában részt vevő munkatársaink, továbbá 

az ügyvezetőnk és az adatvédelmi tisztviselő kezelik. Az adatok feldolgozását a betegellátásba 

bevont külső intézmények és alvállalkozók, valamint a betegdokumentációt kezelő szervezetek 

végzik.  

 

Az ellátás nyújtására jogosult személyeken túlmenően az Ön személyes adataihoz csak 

szabályozott esetekben, a hatályos törvények által felhatalmazott egyes hivatalos szervek és 

hatóságok férhetnek hozzá. A betegnyilvántartásban szereplő adatait a fenti törvény 

rendelkezése értemében 30 évig, a zárójelentéseket 50 évig megőrizzük. Az intézmény minden 

dolgozóját köti az orvosi titok megtartásának kötelezettsége, akik adatokhoz hozzáférhetnek.  

 

Az adatszolgáltatáshoz való hozzájárulás az egészségügyi ellátást igénybe vevők részéről 

önkéntes, kivéve az egészségügyi törvényben meghatározott fertőzéses megbetegedések, 

mérgezések, szűrő- és alkalmassági vizsgálatok, heveny mérgezés esetén, ha magzat, illetve a 

kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében, 

ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve 

szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot 

elrendelte, vagy ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 

szerinti ellenőrzés céljából van szükség.  

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben önként fordul intézményünkhöz, a hozzájárulását az adatainak 

kezelésre megadottnak tekintjük, de jogában áll ezzel eltérő nyilatkozat megadásával a 

hozzájárulást megtagadni. Tájékoztatjuk, hogy a tudományos kutatási célra történő adatkezelés 

során nem publikálhatók összekapcsolt egészségügyi és személyazonosító adatok, de ettől 

függetlenül az ilyen jellegű adatkezelés ellen jogában áll tiltakozni.  

 

Önnek jogában áll az intézményben kezelt adatait megismerni, az orvosi dokumentációkba 

betekinteni, az adatokról másolatot kérni. Ellátása során írásban, azt követően teljes bizonyító 

erejű magánokiratban (két tanú aláírásával) rendelkezhet arról, hogy fenti jogait mely 

személyek számára kívánja biztosítani. Tájékoztatjuk, hogy házastársa, egyeneságbeli rokona, 

testvére, valamint élettársa - írásbeli kérelme alapján - adatait akkor is megtekintheti, ha azokra 

nem az Ön érdekében, hanem fenti személyek, valamint leszármazóik életét, egészségét 

befolyásoló ok feltárása, illetve egészségügyi ellátása céljából van szükség, feltéve, hogy azok 

megismerése más módon nem lehetséges.  

 

A gyógykezelésével kapcsolatos adatok továbbítását az adatszolgáltatáshoz való 

hozzájárulással kapcsolatban fentebb ismertetett esetek kivételével írásban megtilthatja, 

beleértve ebbe a háziorvosát is. A háziorvos kizárólag az Ön írásos hozzájárulásának birtokában 

férhet hozzá az adataihoz, illetve sürgős szükség esetén. Önnek joga van a DUNAMENTI REK 

Reprodukciós Központ Kft.-hez fordulni és megtiltani egészségügyi adatainak továbbítását a 

háziorvosának. Ebben az esetben a háziorvos sürgős szükség esetén sem éri el elektronikusan 

az Ön adatait. A kezelőorvosa, illetve gyógyszerésze jogosult a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által Önről nyilvántartott egészségügyi, illetve a 
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gyógyszerelésével kapcsolatos, törvényben meghatározott adatok megismerésére, amennyiben 

Ön ezt nem tiltja meg. A tiltakozáshoz egy űrlapot kell kitöltenie és eljuttatnia a NEAK Területi 

Hivatalához. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adattovábbítás, ezáltal a megfelelő tájékoztatás 

megtiltása a gyógykezelésére, egészségi állapotára kedvezőtlen következményekkel járhat, 

amelyekért ilyen esetben a felelősség Önt terheli. Sürgős szükség esetén a kezelést végző orvos 

által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható adatait az Ön hozzájárulása nélkül is 

továbbíthatjuk.  

 

Önnek joga van ahhoz, hogy a kezelést végző orvostól az általa megállapított egészségügyi 

adatairól közvetlen tájékoztatást kapjon. Kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a 

jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével (pl. az adatszolgáltatáshoz való 

hozzájárulással kapcsolatban fentebb ismertetett esetek) – törlését. A tájékoztatásra vonatkozó 

jogait törvény korlátozhatja: a) az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a 

nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, b) állami vagy önkormányzati 

gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi 

érdekéből, c) a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a 

munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve 

minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is, d) érintett vagy mások jogainak védelme 

érdekében. Kérésének fentiek alapján történő esetleges megtagadásának okáról Önt 

tájékoztatjuk.  

 

A gyógykezelés során a kezelő orvoson és az egyéb betegellátókon kívül egyéb személyek csak 

az Ön hozzájárulásával lehetnek jelen. Rajtuk kívül az egészségügyi adatvédelmi törvény 

rendelkezése alapján jelen lehet más személy, ha a) a gyógykezelés rendje több beteg egyidejű 

ellátását igényli, b) a rendőrség hivatásos állományú tagja, amennyiben a gyógykezelésre 

fogvatartott személy esetében kerül sor, c) a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati 

jogviszonyban álló tagja, amennyiben a gyógykezelésre olyan személy esetében kerül sor, aki 

a büntetés-végrehajtási intézetben szabadságelvonással járó büntetését tölti, és a gyógykezelést 

végző betegellátó biztonsága, illetve szökés megakadályozása céljából erre szükség van. Jelen 

lehet még az, aki Önt az adott betegség miatt korábban gyógykezelte, és akiknek erre a 

DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. ügyvezetője szakmai-tudományos célból 

engedélyt adott, de csak akkor, ha Ön ezt kifejezetten meg nem tiltja.  

 

Tekintettel arra, hogy intézményünk egészségügyi szakemberképzésre kijelölt betegellátó hely, 

így a képzésben részt vevő orvosok, egészségügyi szakdolgozók, valamint az orvosi egyetemek 

hallgatói is jelen lehetnek a gyógykezelés során.  

 

Kezelőorvosának Önt tájékoztatnia kell a gyógyszer- és gyógyászati segédeszközrendelés során 

a gyógyszeres kezelés, és gyógyászati segédeszközzel való ellátás alternatíváiról, az azonos 

hatóanyag tartalmú készítmények és azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati 

segédeszközök Önt terhelő várható költségei közötti különbségekről és a helyettesíthetőség 

lehetőségeiről. Amennyiben a fentiekben ismertetett jogai nem érvényesülnek, írásban 

fordulhat a gyógykezelését végző intézet vezetőjéhez, vagy a fenntartó Egyetemhez, a betegjogi 

képviselőhöz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információvédelmi Hatósághoz. 

Adatvédelmi peres ügyekben a Fővárosi Törvényszék az illetékes bíróság. 

 

Érintett nyilatkozata és aláírása:  
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A DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ adatvédelmi tájékoztatóját megkaptam, 

elolvastam és megértettem. A kapott tájékoztatás ismeretében személyes adataim kezeléséhez 

hozzájárulok. 

 

Budapest, 2022. ………………… 

       ………………………………………….  


