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TÁJÉKOZTATÓ
Az Egészségügyi Dokumentáció Kérő Lap kitöltéséhez.
Adódhatnak olyan helyzetek, amikor az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személynek, illetve
más személynek is szüksége lehet betegek egészségügyi dokumentációjára. Az egyén egészségügyi
dokumentumaihoz való hozzáférés lehetőségét (a beteget megillető jogok között) az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvényben (a továbbiakban: Eütv.) foglaltak alapján a kérelmező részére a
Szent Lázár Megyei Kórház biztosítja.

A Kórház a kérelmező adatait a személyes adatok védelméről az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 adatvédelmi
rendelete (GDPR) alapján kezeli.
Ez a tájékoztató segítséget kíván nyújtani az Egészségügyi Dokumentáció Kérő Lap szabályszerű
kitöltéséhez.
Fogalommeghatározások:
Cselekvőképesség: Természetes személy esetében cselekvőképesnek mondjuk minden olyan személyt
aki 18. életévét betöltötte és akinek cselekvőképességét törvény vagy a bíróság gondnokság alá
helyezést elrendelő ítélete nem korlátozta. Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más
jognyilatkozatot. [Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 2:8.§ (1),(2)]
Korlátozott cselekvőképesség: az a kiskorú, aki a 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen. A
korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez - ha e törvény eltérően nem
rendelkezik - törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. [Ptk. 2:11, 2:12.§ (1)]
Cselekvőképtelenség: cselekvőképtelen állapotban van, akinek a jognyilatkozat megtételekor az ügyei
viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik. [Ptk. 2:9.§ ]
Cselekvőképtelen személy: a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes
képviselője jár el. [Ptk.2:14.§] A cselekvőképtelen nagykorú jognyilatkozata semmis, nevében
gondnoka jár el. [Ptk.2:22.§ (1)]
Okirat:
a) Közokirat: olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más
hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, és teljesen
bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és
tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és
módját. Ennek megfelelően közokiratnak minősül a hatósági engedély, a bizonyítvány (az iskolai
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is), a személyi igazolvány vagy a személyi azonosításra szolgáló más okirat. [1952. évi III. törvény
(Pp.) 195. § (1)]
b) Magánokirat: az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az
abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el,
feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: a) a kiállító az okiratot sajátkezűleg írta és
aláírta; b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okira-tot előttük
írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét
(címét) is fel kell tüntetni; c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy
közjegyzőileg hitelesítve van; d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot
szabályszerűen aláírták; e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabálysze-rű
ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy alá-írását
előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírá-sával aláírt
elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval meg-egyezik; f) az
elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon
alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el. [Pp. 196. § (1)]
Az ”egyszerű” teljes bizonyítóerejű magánokirat: olyan jognyilatkozat, amelyet írásba foglalása
után a meghatalmazó és a meghatalmazott mellett két tanú – e minőségének a feltüntetésével,
nevének, lakcímének, személyi igazolvány számának megadásával – a meghatalmazást aláírja.
A dokumentumok kiadásának feltételei:
Eütv.16. § (1) A cselekvőképes beteg – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – közokiratban, teljes
bizonyító erejű magánokiratban vagy – írásképtelensége esetén – két tanú együttes jelenlétében
megtett nyilatkozattal
a) megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a
visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit a 13. § alapján tájékoztatni kell.
Eütv.16. § (2) Amennyiben a beteg cselekvőképtelen, és nincs az (1) bekezdés a) pontja alapján
nyilatkozattételre jogosult személy, az megjelölt sorrendben az alábbi személyek jogosultak:
a) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában
b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes
ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában
bb) gyermeke, ennek hiányában
bc) szülője, ennek hiányában
bd) testvére, ennek hiányában
be) nagyszülője, ennek hiányában
bf) unokája;
c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő,
cselekvőképes
ca) gyermeke, ennek hiányában
cb) szülője, ennek hiányában
cc) testvére, ennek hiányban
cd) nagyszülője, ennek hiányában
ce) unokája.
Eütv.16. § (6) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket a 16. életévét betöltött kiskorú személy esetén
is alkalmazni kell.
Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
Eütv.13. § (1) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.
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Eütv.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 zárójelentést (137. §) kapni,
e) egészségügyi adatairól indokolt célra – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos
véleményt kapni.
(5) Amennyiben a betegről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz 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 beteg dokumentációjába való betekintési jog a 16. § (1) és (2) bekezdése
szerinti személyt, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi
ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott személy
dokumentációjába való betekintési jog a beteget, a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint
megnevezett személyt, ilyen személy 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.
(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 kivonatot, másolatot készíteni
vagy saját költségére másolatot kapni.
(12) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének és védelmének
részletes szabályait külön 1997. évi. XLVII. törvény állapítja meg.

Salgótarján, 2018.
KÓRHÁZ VEZETÉSE
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