Tevékenységre vonatkozó adatok
A Közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető
jogszabályok
Az egészségügyi, illetve ahhoz kapcsolódó személyes adatok kezelését megalapozó jogszabályok
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az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR)
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1992. évi LXXIX. törvény - a magzati élet védelméről
2005. évi XCV. törvény - az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
2006. évi XCVIII. törvény - a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemről
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet - a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet - a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról
21/2014. (III. 20.) EMMI rendelet - a veleszületett rendellenességek bejelentéséről és
nyilvántartásuk rendjéről
76/2004. (VIII.19.) ESzCsM rendelet - az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására
vonatkozó részletes szabályokról
62/1997. (XII. 21.) NM rendelet - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésének egyes kérdéseiről
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet - a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a
szűrővizsgálatok igazolásáról
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet - a területi védőnői ellátásról
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet - az iskola-egészségügyi ellátásról
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet - az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet - a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről
35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet - az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények
klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról
284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet - térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
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Munkajogi adatkezelés jogalapja
(ideértve a közreműködőket, a szabadfoglalkozású és a vállalkozó egészségügyi dolgozókat és más
személyek személyes adatait, amely adatokat nem kötelező nyilvánosságra hozni közhitelű
nyilvántartásokban)
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2003. évi LXXXIV. törvény - az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1992. évi XXXIII. törvény a közakalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény - a munka törvénykönyvéről
356/2008. (XII.31) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló
1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemről
89/1995. (VII. 14.) Kormányrendelet - a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet - a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet - az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének
szabályairól
64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet - az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet - a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek
képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat
részletes eljárási szabályairól
96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

HA jogi képvselőt vesznek igénybe a panasz, a kárigény, a peres eljárásben történő képviseletre, a
kezelt adat átadásának jogalapja
2017. évi LXXVIII. törvény - az ügyvédi tevékenységről

2

