
Fontos tudnivalók: 

 

Jogszabályok: 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 15. cikk (3) bekezdésében 

foglaltak szerint az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre 

bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.  
 

1997. évi CLIV. törvény 24. §: Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 
„Az egészségügyi dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó 
tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat 
tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak 
hordozójától vagy formájától.” 
24. § (1) A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, 
illetve joga van ahhoz, hogy - a 135. §-ban foglaltak figyelembevételével - egészségügyi adatairól 
tájékoztatást kérjen. 
(2) Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg 
rendelkezik. 
(3) A beteg jogosult 
a) a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, 
b) a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, 
c) az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni, 
d) a fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátásakor a 137. § a) pontja szerinti zárójelentést kapni, 
e) a 137. § b) pontjában foglaltak szerint a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor 
ambuláns ellátási lapot kapni, 
f) egészségügyi adatairól - saját költségére - összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni. 
(4) A beteg jogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt - rá vonatkozó - egészségügyi 
dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve más 
adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá. A hibás 
egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy az 
eredetileg felvett adat megállapítható legyen. 
(5) Amennyiben a betegről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitok-védelméhez 
való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre vonatkozó része tekintetében 
gyakorolható a betekintési, illetve a (3) bekezdésben említett egyéb jogosultság. 
(6) Cselekvőképtelen személy dokumentációjába való betekintési jog a 16. § (1)-(2) bekezdései 
szerinti személyt, korlátozottan cselekvőképes személy dokumentációjába való betekintési jog a 
beteget, illetve a  
16. §  
(1) bekezdés a) pontja szerint megnevezett személyt, ennek hiányában a törvényes képviselőt illeti 
meg. 
(7) A beteg jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az általa 
meghatározott személyt írásban felhatalmazni a rá vonatkozó egészségügyi dokumentációba való 
betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen. 
(8) A beteg egészségügyi ellátásának befejezését követően csak a beteg által adott teljes bizonyító 
erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy jogosult az egészségügyi dokumentációba 
való betekintésre, és arról másolat készítésére. 
(9) A beteg életében, illetőleg halálát követően házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint 
élettársa - írásos kérelme alapján - akkor is jogosult az egészségügyi adat megismerésére, ha 
a) az egészségügyi adatra 
aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, 
egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve 
ab) az aa) pont szerinti személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség; és 
b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem 
lehetséges. 
(10) A (9) bekezdés szerinti esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése 
lehetséges, amelyek a (9) bekezdés a) pontja szerinti okkal közvetlenül összefüggésbe hozhatók. Az 
egészségügyi adatokra vonatkozó tájékoztatást a beteg kezelőorvosa, illetve az egészségügyi 
szolgáltató orvosszakmai vezetője adja meg, az orvosi tájékoztatásra vonatkozó előírásoknak 
megfelelően, - szükség esetén - a kérelmező kezelőorvosával való szakmai konzultáció alapján. 
(11) A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos 
kérelme alapján - jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál 
bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az 
egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni. 



(12) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének és védelmének 
részletes szabályait külön törvény állapítja meg. 
1997. évi XLVII. törvény: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 
és védelméről 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ: 

 

 

A GDPR 15. cikk (3) bek. alapján az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes 

adatok másolatát (első esetben térítésmentesen) az érintett rendelkezésére bocsátja. További 

másolatok kikérése térítésköteles a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet „térítési díj ellenében 

igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról” szóló jogszabály alapján. 

(A térítési díjat ez utóbbi esetben Intézetünk Házipénztárában kell befizetni.) 

 

Az „Egészségügyi Dokumentáció Kikérő Lap”-ot a Honlapról (www.honvedkorhaz.hu) való 

letöltés után kézzel írottan, olvashatóan, minden rovatot nyomtatott betűkkel kitöltve kérjük 

benyújtani. 

Elérhetőség szempontjából telefonszámukat feltétlenül adják meg, ugyanis a kiértesítés 

telefonon történik.  

 

Az egészségügyi dokumentáció kikérésének módja: 

 

Postai úton: MH EK Honvédkórház Egészségügyi Szervezési Intézet, 

 Egészségügyi Szervezési Osztály 

 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.  

 

Személyesen: A. épület, I. emelet 14. iroda 

 H - Cs: 08:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 

 P:        08:00 - 12:00 

 

Faxon:  06-1-465-1957 

 

Szkennelt formátumban E-mail-en: szerv.mh.ek.hk.szda@hm.gov.hu 

  

Az egészségügyi dokumentáció kiadásának és befizetésének ideje: 

Házipénztár nyitva tartási ideje: H - Cs: 08:00 - 12:00, 12:30 - 14:30 

 P:         08:00 - 12:30 

 

Fizetni készpénzben, valamint bankkártyával lehet. 

 

Az ügyintézési határidő egy hónap, sürgős esetben 3 munkanap! 

 

A dokumentáció kiadása személyesen, személyi igazolvány bemutatásával történik, 

illetve ha a kérelmező nem személyesen jön a dokumentációért, akkor meghatalmazás 

szükséges. (A Meghatalmazás a meghatalmazott megnevezésével, személyes adataival, 

illetve 2 tanú nevével, lakcímével és aláírásával fogadható el.) 

 

Érdeklődni a 06-1-465-1956-os telefonszámon lehet. 

http://www.honvedkorhaz.hu/
mailto:szerv.mh.ek.hk.szda@hm.gov.hu

