
 
 
 

 

Adatkezelési tájékoztató 

a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ oltópontként végzett adatkezeléséről  

(nem az érintettől gyűjtött adatokra vonatkozóan) 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelet (a továbbiakban: 

általános adatvédelmi rendelet) 14. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak 

szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom: 

 

I. Az adatkezelő: 

 

a) Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 

44., telefonszám: 06-1/465-1800, honlap: www.honvedkorhaz.hu, email cím: 

mh.ek@hm.gov.hu) 

 

b) az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei: Dr. Kopcsó István dandártábornok, 

parancsnok (telefonszám: 06-1/465-1800 / 71-258-as mellék, email cím: 

mh.ek.pk@hm.gov.hu) 

 

c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: dr. Kiss Tünde százados (telefonszám: 06-1/465-

1800 / 73-153-as mellék, email cím: kiss.tunde@hm.gov.hu) 

 

 

II. Az adatkezelés 

 

a) Az adatkezelés célja:  

aa) az oltópontra érkező személyek beléptetése az Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 

(MH EK) területére, betegirányítási feladatok ellátása, 

ab) az oltóponton működő oltóhelyek tevékenységének szervezése, 

ac) oltási nyilvántartás vezetése.  

      

b) Az adatkezelés jogalapjai az általános adatvédelmi rendelet alapján: 

ba) 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerinti közérdekű feladat végrehajtása1, 

bb) 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerinti közérdekű feladat végrehajtása, valamint 9. cikk (2) 

bekezdés i) pont szerinti népegészségügy területét érintő közérdek, 

bc) 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerinti közérdekű feladat végrehajtása, valamint 9. cikk (2) 

bekezdés i) pont szerinti népegészségügy területét érintő közérdek. 

 

c) Az adatkezelés érintettjei: a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban (MH EK) oltást 

felvevő (egészségügyi ellátásban részesülő) személyek. 

 

d) A kezelt adatok köre:  

da) név, oltás tervezett időpontja, 

db) név, TAJ szám, lakcím/tartózkodási hely, telefonszám és/vagy email cím, háziorvos adatai, 

krónikus betegség ténye,  

 

                                                           
1 A Nemzeti Népegészségügyi Központ 60019-1/2020/JIF. számú kijelölő határozatában foglalt feladat. 



dc) Eüak. 3/B. § szerinti személyazonosító adatok2, egészségügyi adatok3, oltóanyagra 

vonatkozó információk.  

 

e) A kezelt adatok forrása: a tömeges oltás szervezésében résztvevő állami szervek.  

 

f) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is. 

 

 

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama 

 

a) Az adatokat az oltási tevékenység szervezésében résztvevő személyzet jogosult 

megismerni. Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére továbbítani. A beléptetéshez, betegirányításhoz az őrzés-védelmi feladatokat – 

szerződés alapján – ellátó cég, valamint önkéntes segítők közreműködését igénybe 

vesszük. Az oltási nyilvántartás vezetéséhez – a betegellátó kapacitás függvényében, 

szükség szerint – az egészségügyi ellátóhálózathoz tartozó személyek közreműködését 

igénybe vehetjük.  

b) A személyes adatok kezelésének időtartama: Az egészségügyi dokumentáció az Eüak. 

30. § (1) bekezdése alapján, az adatfelvételtől számított legalább 30 évig megőrzésre 

kerül. Az egészégügyi dokumentációnak nem minősülő dokumentumok megőrzésének 

szükségességét a lehetőségek szerint folyamatosan vizsgáljuk. 

 

 

IV. Az Ön jogai: 

a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira 

vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti: 

- személyes adatokhoz való hozzáférést, 

- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, 

- személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben: 

  - az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, 

 - amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az 

adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi), 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást. 

Az egészségügyi dokumentációban rögzített adatok javítására vagy törlésére az Eüak. szabályai 

vonatkoznak.  

b) Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak kezelése ellen. 

c) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az 

általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-

11.; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 
 

                                                           
2 az egészségügyi adat érintettjének azonosítására szolgáló személyes adat, amelyet az adatkezelő az egészségügyi 

adattal együtt, az egészségügyi adat kezelésével azonos vagy attól elválaszthatatlan céllal az egészségügyi 

dokumentáció részeként kezel 
3 az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 15. pontja szerinti egészségügyi adatok 


