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1 A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek 

köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke 

 
Várólisták 
 

 Név Formátum, Az adatkezelés célja Jogalapja Időtartama Az érintettek köre Az adatok forrása 

1 Nyitott 
szívműtétek, 
gyermek 

Webes 
felület 

  1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól  

 1997. évi CLIV. törvény az 
egészségügyről  

 2006. évi CXVI. törvény az 
egészségbiztosítás hatósági 
felügyeletéről 287/2006. (XII. 23.) 
Kormányrendelet a várólista alapján 
nyújtható ellátások részletes 
szabályairól  

 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a 
várólista-sorrend kialakításának és az 
eltérés lehetőségének egészségügyi 
szakmai feltételeiről  

 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a 
várólista adatainak honlapon történő 
közzétételére vonatkozó szabályairól  

 

Várólistára 
vételtől- műtétig 

A várólistán szereplő 
páciensek 

HIS rendszer 

2 Nyitott 
szívműtétek, 
felnőtt 

Webes 
felület 

 Várólistára 
vételtől- műtétig 

A várólistán szereplő 
páciensek 

HIS rendszer 

3 Coronaria 
intervenciók 
várólista felnőtt 

Webes 
felület 

 Várólistára 
vételtől- műtétig 

A várólistán szereplő 
páciensek 

HIS rendszer 

4 
 

Coronaria 
intervenciók 
várólista gyerek 

Webes 
felület 

 Várólistára 
vételtől 

A várólistán szereplő 
páciensek 

HIS rendszer 

5 A szív 
elektrofiziológiai 
vizsgálata, nagy 
és 
radiofrekvenciás 
vizsgálata 
várólista felnőtt 

Webes 
felület 

 Várólistára 
vételtől- műtétig 

A várólistán szereplő 
páciensek 

HIS rendszer 

6 A szív 
elektrofiziológiai 
vizsgálata, nagy 
és 
radiofrekvenciás 
vizsgálata 
várólista gyerek 

Webes 
felület 

 Várólistára 
vételtől- műtétig 

A várólistán szereplő 
páciensek 

HIS rendszer 

7 Transzkatéteres 
szívbillentyű 
beültetés 

Webes 
felület 

 Várólistára 
vételtől- műtétig 

A várólistán szereplő 
páciensek 

HIS rendszer 

 
 
Regiszter 

 
 Név Formátum, Az adatkezelés célja és jogalapja Időtartama Az érintettek köre Az adatok forrása 

8 Nemzeti 
szívinfarktus 

  Magyar Közlöny 2013.évi 218. szám 10 §. 2. bek. (2) Az Euak. 16. §- 
a következő (9)?(12) bekezdéssel egészül ki: "(9) A betegellátó 

Várólistára 
vételtől 

A törvényben előírt 
betegségben szenvedő 

HIS rendszer 
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regiszter szívinfarktussal diagnosztizált betegség észlelése esetén továbbítja 
az érintett személyazonosító és a szívinfarktus megbetegedésre 
vonatkozó egészségügyi adatait a 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja és 
a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti célból működő, a miniszteri 
rendeletben meghatározott Nemzeti Szívinfarktus Regiszter részére. 
(10) Az egészségbiztosítási szerv a kezelésében levő, a 
szívinfarktussal diagnosztizált beteg személyazonosító és a 
szívinfarktus megbetegedésre vonatkozó egészségügyi adatait a 4. § 
(2) bekezdés b) pontja szerinti célból továbbítja a Nemzeti 
Szívinfarktus Regiszter részére. (11) A 4. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti célból a Központi Statisztikai Hivatal az elhunytak 
halálozással kapcsolatos egészségügyi adatait es az ahhoz 
kapcsolódó TAJ számot, nemet, születési helyet es időt, valamint a 
lakóhelyet és tartózkodási helyet az adatok teljessége es 
összefüggése ellenőrzésének befejezését követő 5 napon belül 
továbbítja a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter részére. A Nemzeti 
Szívinfarktus Regiszter az adatfeldolgozás befejezésétől számított 8 
napon belül a regiszterben nem nyilvántartott, illetve az 
adatfeldolgozás során nyilvántartásba nem vett elhunytak adatait 
törli. (12) A Nemzeti Szívinfarktus Regiszter adategyeztetést folytat a 
(9)?(11) bekezdés szerinti adatszolgáltatókkal a megküldött adatok 
tekintetében. A Nemzeti Szívinfarktus Regiszter a nyilvántartott 
adatokat az érintettre vonatkozó utolsó adat továbbítástól számított 
ötven évig kezelheti személyazonosításra alkalmas módon."..." Az 
Euak. 38. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: 
Felhatalmazást kap a miniszter, hogy l) a Nemzeti Szívinfarktus 
Regisztert vezető szervet kijelölje, valamint a szívinfarktussal 
kapcsolatos megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására 
vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg." 

páciensek 
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2 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 

 

Klinikai területen működő szoftver rendszerek 

 
Sorsz. 

 
Szoftverszállító Cím Program funkciók/Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Kezelt adatok Kezelői 

9 
 

T-Systems Zrt. 
 

T-Systems Magyarország Zrt. 
Cím: 1117 Budapest, 

Budafoki út 56. 
Telefon: +36 1 470-6753 

Fax: +36 1 432-8570 
 

A jelenlegi szoftver funkcionalitás: 
 Betegek nyilvántartási adatai 

 Fekvőbeteg nyilvántartási adatok 

 Járóbeteg nyilvántartási adatok 

 Műtéti modul adatok 

 Diagnosztikai betegek nyilvántartási adatai 

 Beteghez rögzített szolgáltatási adatok 

 Beteghez rögzített beavatkozási adatok 

 Beteg vizsgálataihoz rögzített kérések és lelet adatok 

 Ápolási modulban beteghez rögzített adatok 

 Beteghez rögzített élelmezési és diéta adatok 

 Beteghez rögzített dokumentum adatok (EHR) 

 Beteghez rögzített recept adatok 

 Beteghez rögzített kórlap adatok 

 Beteghez rögzített szívsebészeti műtéti leíró adatok 

 Beteghez rögzített előjegyzés, várólista, betegfogadási lista adatok 

 Beteghez rögzített teljesítmény lejelentés, számlázási adatok 

 Beteghez rögzített On-line HBCS besorolás adatok 

 Beteghez rögzített On-line TAJ ellenőrzés adatok 

 Beteghez rögzített várólista és betegfogadási lista ellenőrzési adatok  

 Beteghez rögzített gyógyszertári  és osztályos gyógyszerezési  adatok 

 Betegre szóló gyógyszerelés adatok 

 Beteghez rögzített transzfúziológiai adatok 

 Beteghívó rendszerrel kapcsolatos működést rögzítő adatok 

 EESZT kommunikációs adatok 

 Beteghez rögzített PACS kommunikációs és lelet adatok 

közérdekű adatok + 
személyes adatok 

GOKI 
Egészségügyi rendszer 

felhasználói 

10. 
 

SK-Pont Kft. 
 

1147 Budapest Gervay u. 30. 
Tel/Fax: (1) 221-7975  
Budapest 1592 Pf. 529 

Gyógyszertári gyógyszerelési adatok közérdekű adatok GOKI 
Gyógyszerrtár 

Osztályos gyógyszerelés adatai közérdekű adatok + 
személyes adatok 

GOKI 
Egészségügyi dolgozói 

11. Medisoft Kft. 2400 Dunaújváros Szórád 
Márton út 46 Tel: 36-20-

9654743 

Transzfúziológiai adatok közérdekű adatok + 
személyes adatok 

GOKI 
Egészségügyi dolgozói 

12. Silver Wood- IT Kft. 1146 Budapest, Hungária krt. 
140-144. 

PACS rendszer kérés és eredmény adatok és képek személyes adatok GOKI 
Egészségügyi dolgozói 

13. IntegraMed Kft IntegraMed  Kft 
1047 Budapest, Baross u. 52. 

Klinikai labor kérési és eredmény adatok személyes adatok GOKI  
Laboratórium 
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Gazdasági területen működő rendszerek 

 
Sorsz. 

 
Szoftverszállító Cím Program funkciók/Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Kezelt adatok Kezelői 

14. 
 

Computrend 2000 
Kft. 

Computrend 2000 Kft. 
1117 Budapest,  

Fehérvári út 84a. 
Telefon: 203-92-97,  

203-92-83, 203-92-73, 
206-55-20 

 Munkalap igénylési adatok 

 Munkalap adatok 

 Chash Flow adatok 

 Főkönyvi adatok 

 Tárgyi eszköz adatok 

 Osztályos igénylés adatok 

 Intézeti elbíráló adatok 

 Leltár adatok 

 Letéti pénztár adatok 

 Rendelés-Szerződés adatok 

 Kötelezettség vállalási adatok 

 Pénzügyi adatok 

 Készlet adatok 

 Műtéti anyagrögzítő adatok 

 Listakezelő adatok 

 Védelmi rendszer adatok 

 Jogosultság kezelés adatai 

közérdekű adatok + 
személyes adatok 

GOKI 
Gazdasági terület 

dolgozói 

2. Orgware Kft. ORGWARE Kft. 
1149 Budapest, Angol u. 32. 

Bér és munkaügyi adatok  közérdekű adatok + 
személyes adatok 

GOKI 
Bér és munkaügyi terület 

dolgozói 

3. KIRA Magyar Államkincstár Bér adatok  közérdekű adatok + 
személyes adatok 

GOKI 
Bér és munkaügyi terület 

dolgozói 

4. KIR3 Magyar Államkincstár Bér adatok  közérdekű adatok + 
személyes adatok 

GOKI 
Bér és munkaügyi terület 

dolgozói 

6. GIRO Rt. 1054 Budapest, Vadász u. 31. A szállítók és a dolgozók személyi ellátmányának utalása közérdekű adatok + 
személyes adatok 

GIRO kártyával 
rendelkező GOKI 

felhasználók  

 



Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet nyilvántartásai 

 

oldal 5 

 

 
3 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja 

 
A kórháznál üzemelő HIS rendszer (e-MedSolution rendszer (mely egészségügyi adatok kezelésével foglalkozik), által használt funkciók adattartalmát az intézet vezetése és az illetékes szakterület szakemberei 

áttekintették és az intézetben alkalmazhatónak, illetve kötelezően alkalmazandónak minősítették. E rendszernél az adatkezelés célja: 
- az intézetbe bekerülő személyek egészség megőrzésének, fenntartásának előmozdítása 

- az eredményes betegellátó gyógykezelési tevékenységek elősegítése, ütemezése, 

- az érintettek egészségi állapotának nyomon követhetősége érdekében az adatok és dokumentumok beteg és epizód centrikus tárolása és előkereshetősége, 
- a közegészségügyi és járványügyi érdekből szükséges intézkedések megtételéhez adatszolgáltatáshoz szükséges adatok szolgáltatása, 

- adatok szolgáltatása az orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálatokhoz, elemzésekhez, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezéséhez, költségek tervezéséhez, 

- statisztikai és tudományos vizsgálatok elvégezhetősége (a törvényes előírások betartásával), 
- kötelező adatszolgáltatások elvégzése (OEP adatszolgáltatás, stb.), 

- Finanszírozási adatok rögzíthetősége, ellenőrizhetősége illetve a mindenkori előírásoknak megfelelő adatküldési formátum előállítása. 

 

Adatkezelés 

Az adatkezelők a kórházi informatikai rendszer szolgáltatásait a munkahelyi és egyéni jelszavas belépés kód megadása után érhetik el. Csoportos belépési kód nem képezhető. Az adatok a munkaállomásokról kizárólag 

a kórházi informatikai rendszer menürendszerén keresztül érhetők el. A számítógépes adatbázisok a munkahelyekről közvetlenül nem érhetők el. 
A kórházi informatikai rendszer egyes moduljaiban az adathozzáférés menürendszer segítségével beállítható. A hozzáférési jogok megadása az osztályos adatvédelmi felelős feladata, aki figyelembe veszi a központilag 

meghatározott irányelveket. Az irányelvektől eltérni csak az adatvédelmi megbízott engedélyével lehet. Az osztályos adatvédelmi felelős hozzáférési joggal rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, melyben a 

nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból törlés idejét és a jogosultság szintjét kell rögzíteni. Az egyéni jelszavakról helyi nyilvántartás nem vezethető. A hozzáférési listáról törölni kell azt a személyt, akinek 
munkaviszonya megszűnik, vagy az osztályon adatkezelést nem folytat. 

A kórházi informatikai rendszer a meghatározott időn át inaktív felhasználókat képernyőlezárással kilépteti a rendszerből ezáltal elkerülhető, hogy az adatkezelő sürgős távozását követően más személy jogosulatlan 

hozzáférésre használja a rendszert. Az adatkezelő a munkahelyhez visszatérve ismételt bejelentkezés után léphet be a rendszerbe. Felhasználókhoz rendelt jelszavak érvényességének időtartama állítható. A medikai 
rendszerbe előre beállított ideig be nem lépő felhasználók inaktív felhasználókká válnak 

 

Hitelesség 
A kórházi informatikai rendszerben adatot csak a hozzáférési listára felvett, nyilvántartott adatkezelő végezhet. Az adatkezelőnek egyéni, titkos jelszóval kell bejelentkeznie a rendszerbe. Az adatkezelés befejeztével a 

rendszerből ki kell lépnie. A rendszerbe történt belépést, illetve az adatkezelő által működtetett informatikai modul használatát a kórházi informatikai rendszer regisztrálja. A kórházi informatikai rendszerben rögzített 

adatokról megállapítható, hogy az adatrögzítés ki által és milyen időpontban történt. A kórházi informatikai rendszerben történő, jelszóval védett adatkezelésért az adatkezelő felel. Az esetleges visszaélések elkerülése 
érdekében az adatkezelő érdeke, hogy egyéni jelszava titkosságát biztosítsa. A jogosulatlan belépés ellenőrzésére az adatkezelő vagy az osztályos adatvédelmi felelős kezdeményezésére a rendszerhasználat 

regisztrációját ellenőrizni lehet. 

A kórházi informatikai rendszerben tárolt, a beteg egészségi állapotával, gyógykezelésével kapcsolatos adatot a rendszer úgy rögzíti, hogy az adathoz kapcsolja az adatkezelő kódját, az adat létrehozásának az idejét és 
bevitelre használt munkahely és munkaállomás kódját.  

 

4 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei 

 
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat.  

A GOKI a másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapít meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. A 

költségtérítés mértékét a GOKI Önköltségszámítási Szabályzata tartalmazza.  
Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell 

teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem 

igénylő lehetőségeiről az igénylőt 8 napon belül a Közzétételért Felelős tájékoztatja. 
A költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket és azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentős terjedelmének megállapítása során 

alkalmazandó szempontokat a GOKI Önköltségszámítási Szabályzata tartalmazza.  

A költségtérítéssel kapcsolatos számla kibocsátása Pénzgazdálkodási Osztály feladata. 


