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 A beteg- és az egészségügyi dokumentációkról 

 Az elektronikus egészségügyi adatkezelésről ( Ki? Mit? Hogyan? ) 

 Magyar Cloud az EESZT ( nemzeti felhőszolgáltatás ) 

Képek: 

-https://www.eeszt.gov.hu  

-rawpixel / 123RF Stock fotó 

 

Fogalmak 

https://hu.123rf.com/profile_rawpixel
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 Személyazonosító adat:  

a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely 

és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a 

tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel ( a 

továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül 

bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az 

érintett azonosítására 



 Egészségügyi adat: 

Az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros 

szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az 

elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa 

vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi 

ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy 

származtatott adat, továbbá az előzőekkel kapcsolatba 

hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat ( pl.: 

magatartás, környezet, foglalkozás). 



 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." (1997. évi CLIV. törvény az 

egészségügyről)   

 A személyes egészségügyi adat, különleges adat! 



 Orvosi titok:  

A gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott 

egészségügyi adat személyazonosító adat, továbbá a 

szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett 

gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel 

kapcsolatban megismert egyéb adat 



 Az adatkezelés célja: 

 - betegellátás (sürgős szükség), 

 - munkavégzésre való alkalmasság megállapítása, 

 - egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen  

 rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és 

 gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos 

 kiszolgáltatása, 

 - Statisztikai célú adatkezelés, 

 -Közegészségügyi, járványügyi és munka-

 egészségügyi célból történő adatkezelés 

 - stb……. 



 Egészségügyi adatok tárolása, feldolgozása - I 

Helyi (lokális) az egészségügyi ellátást biztosító 

intézményekben és vállalkozásoknál a  jogszabályokban 

meghatározottaknak megfelelően.   

Kép: 

http://docutar.hu/blog/adattarolas-hosszu-tavon 



 Egészségügyi adatok tárolása, feldolgozása- II 

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által 

üzemeltetett kibertérben, nemzeti felhőben.  EESZT 

  

 

Kép: 

http://docutar.hu/blog/adattarolas-hosszu-tavon 



AZ Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 

Tér 

(EESZT) 
 Egy olyan, az egészségügyi szolgáltatási folyamatok során 

keletkező adatokat összekapcsoló (integrált) informatikai 

rendszer és adatbázis, mely a magyarországi egészségügyi 

ellátó rendszerekben adatgyűjtést és kiszolgálást valósít meg, 

a vonatkozó törvények és rendeletek szerint. 

 

 

 



AZ Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 

Tér 

(EESZT) 
 Magyar Országgyűlés döntése (2015)  

 Anyagi fedezet: Európai Uniós támogatás, hazai önerő 

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) és Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ)  

 Tesztelés és Rendszerhasználat 

 Ellátó Intézmények csatlakozása (2017.11.01), több lépcsőben 

 

 

 

 

 



AZ Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 

Tér 

(EESZT) 
    több, mint 200 virtuális gép (VM) és kapcsolódó technológia  

     ~ 300 ezer ágazati dolgozó  

     ~ 10 ezer egymástól független Egészségügyi szolgáltató 

     ~ 10 millió magyar állampolgár 

 

 

 

 



EESZT működésének jogi szabályzói 

Az EESZT működésével 

kapcsolatos általános szabályok: 
 az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvény (Eüak.) EESZT-ről szóló III/A. fejezete 

 az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel 

kapcsolatos részletes szabályokról: 39/2016. (XII. 21.) 

EMMI rendelet (EESZT rendelet) 

 A felhatalmazásokról: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 

38. § egyes bekezdései 

 A működés megindulásáról: 1997. évi XLVII. törvény 

(Eüak.) 36.§ 

 Az EESZT szolgáltatás bevezetése: 39/2016. (XII. 21.) 

EMMI rendelet (EESZT rendelet) 4.-5.§ 

 Adatszolgáltatás teljesítése: 39/2016. (XII. 21.) EMMI 

rendelet (EESZT rendelet) 6. § 

 Közvetlen hozzáférési felület biztosítása: 39/2016. (XII. 

21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 7. § 

 Üzemeltetés: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT 

rendelet) 10.§, 11.§ 
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Azonosítási és 

jogosultságkezelési 

nyilvántartás: 
1997. évi XLVII. törvény 

(Eüak.)  35/C. § 

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 

(EESZT rendelet) 8.-9.§ 

eRecept: 
1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 

14/A.§ (1a)-(1d) bek., (2a) bek.  

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM 

rendelet az emberi felhasználásra 

kerülő gyógyszerek rendeléséről 

és kiadásáról  

eBeutaló: 
kötelező egészségbiztosításról 

szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

(Ebtv.) 18/A. § 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 

a kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásáról: 

az elektronikus beutaló szabályairól 

4/A.§ 

az erőforrás publikálás szabályairól 

4/B.§ 
 

EESZT működésének jogi szabályzói 
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Központi 

eseménykatal

ógus: 
1997. évi XLVII. 

törvény (Eüak.) 

35/F.§ 

39/2016. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 

(EESZT rendelet) 

12. §, 1. melléklet 

Törzsadat-

nyilvántartás: 
1997. évi XLVII. 

törvény (Eüak.) 

35/G.§ 

39/2016. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 

(EESZT rendelet) 

13. §, 14. §, 2. 

melléklet 

Önrendelkezé

si 

nyilvántartás: 
1997. évi XLVII. 

törvény (Eüak.) 

35/H.§, 35/I.§ 

39/2016. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 

(EESZT rendelet) 

15.§ - 17. § 

Egészségügyi 

profil: 
1997. évi XLVII. 

törvény (Eüak.) 

35/J.§ 

39/2016. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 

(EESZT rendelet) 

18. §, 3. melléklet 

Egészségügyi 

dokumentáció 

nyilvántartása

: 
1997. évi XLVII. 

törvény (Eüak.) 

30.§, 35/K.§ 

39/2016. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 

(EESZT rendelet) 

19. §, 4. melléklet 
 

EESZT működésének jogi szabályzói 
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Elektronikus betegségregiszter: 
 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/L.§ 

Jelentéstételi és adatszolgáltatási 

kötelezettség: 
 Adatkezelő számára előírt kötelezettség: 

 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/N.§ 

 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 6.§ 

 Csatlakozott adatkezelő számára előírt kötelezettség 

 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 20. 

§, 22.§ (2) bek., 5. melléklet, 

Digitális képtovábbítás adatkezelés: 
 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/M. § (1), (3) bek. 

Törzsadat-kezelés: 
 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/G. § 

 

EESZT működésének jogi szabályzói 
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Szakregiszterek: 
 Központi implantátumregiszter: 1997. évi XLVII. törvény 

(Eüak.) 22/B. § 

 Betegségregiszterek: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 

35/L. §  

 Egyéb, az adott regisztert elrendelő jogszabály 

Keresztreferencia-tár: 
 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/L. § 

 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 

Állampolgári portál felhasználói 

adatbázis: 
 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 7.§ 

Adatkezelési napló: 
 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/D. § (1)-(2) bek. 

 

EESZT mint adatfeldolgozó: 

Távkonzílium:  
 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/M. § (2) bek. 

Jelentéstovábbítási rendszer: 
 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/N. § 

 

EESZT működésének jogi szabályzói 
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 Csatlakozás feltételei és rendje: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 

(EESZT rendelet) 2.-3. § 

 Csatlakozási határidők: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT 

rendelet) 22. §; 

 EESZT-hez csatlakozásra kötelezettek: 1997. évi XLVII. törvény 

(Eüak.) 35/B.§, 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 

2.§  

 

EESZT csatlakozáshoz kapcsolódó 

jogszabályok 
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 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) vonatkozó rendelkezései 

 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) vonatkozó rendelkezései 

 a TAJ szám működtető általi több célból történő kezeléséről: a személyazonosító jel 

helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 

1996. évi XX. törvény 23. § k), l), m) pont  

 Általános adatvédelmi rendelet (GDPR): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete 

 Ebtv. vonatkozó rendelkezései 

 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 43. § 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok 
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 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek 

elektronikus információbiztonságáról (Ibtv.) 

 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek 

elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben 

meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos 

információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági 

osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó 

követelményekről (Ibtv. vhr.) 

 

Információbiztonsággal kapcsolatos jogszabályok: 
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Egyéb releváns jogszabályok: 
 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról  

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 2015. évi CCXXIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról  

 2016. évi CLXXII. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról  

 2017. évi LIX. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról  

 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati 
segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról  

 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról  

 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról  

 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról  

 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás 
összegéről  

 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, 
gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és 
tárolásának rendjéről  

 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó 
termékekről  

 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó 
miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról  

 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi 
szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett 
vagy fejlesztett informatikai rendszerekről  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600020.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600020.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500224.TV
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600172.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700059.TV&timeshift=20171101&txtreferer=A0600132.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900134.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900134.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900134.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900134.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500027.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500027.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500413.KOR&timeshift=20160701&txtreferer=00000003.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500413.KOR&timeshift=20160701&txtreferer=00000003.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500413.KOR&timeshift=20160701&txtreferer=00000003.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500413.KOR&timeshift=20160701&txtreferer=00000003.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700250.KOR&timeshift=20171027&txtreferer=00000003.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700250.KOR&timeshift=20171027&txtreferer=00000003.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300001.ESC
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300001.ESC
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300001.ESC
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500043.eum
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500043.eum
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500043.eum
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500043.eum
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800002.EUM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800002.EUM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800002.EUM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700029.EMM&txtreferer=00000003.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700029.EMM&txtreferer=00000003.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300007.NFM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300007.NFM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300007.NFM






Forrás: https://cybermap.kaspersky.com/ 





The number of weekly cyberattacks on the Canadian healthcare sector peaked in 

November with an average of 800 attacks per week. Image credit: Check Point Research 

Forrás: https://ca.movies.yahoo.com/healthcare-sector-sees-250-spike-in-cyberattacks-

134754354.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAACLaqRpCvVeLQNOzVOiNGDAofz0fyfdyxZi5RoMcPt6TL_EhAwtPCUp19HlSo54kQACfKAOEu0kUThYiX9HZkHdOkb-Q-

kU9eDbCwgBTHcZDYAEW-nXGECqN4Do05w6nFRDn6qfjHbbytTs2lqkFht67mhbJfFArwf9xatsf2p1 















A SARS-CoV-2 pandémia előtt,  

alatt és utáni adatkezelésekről 

 Felhasználók 

 Üzemeltetők 

Az azonosítási folyamatok 

kétszintű hitelesítéssel.  

Egyszerűsíthető? 

csökkentett adattartalmú 

biometrikus azonosítás lehetősége 

Home office munkavégzések 

Shadow IT 

Adatszivárogtatott jelszavak 

Felhasználói attitűdök 

 

Átfedésben lévő időhatárok, a támadások megtöbbszöröződtek! 

 

Aktorok                                        Veszélyek         

 



A felhőszolgáltatások alkalmazása során a modern kibertámadások elleni 

védekezésben nem elegendő a hagyományos  

Disaster Recovery (DR) / Business Continuity megoldás.         

A Cyber Recovery (CR) adhat megoldást. 

https://www.delltechnologies.com/de-at/blog/mit-powerprotect-cyber-recovery-unternehmen-schuetzen/ 
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 Felhasznált források: 

 

-https://e-egeszsegugy.gov.hu 

-https://slideplayer.hu/slide/2186539/ 

-https://docplayer.hu/68475026-Az-eeszt-vel-kapcsolatos-lehetosegek-es-feladatok-az-

egeszsegugyi-szolgaltato-nezeteben.html 

-https://www.hte.hu/documents/10180/4591064/EIVOK10_EESZT_HE.pdf 

-https://www.expertiger.de/blog/die-haeufigsten-backup-fehler/ 

-https://www.nisz.hu/hu 

-https://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/lexikon/c.html 

-https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/eu_rendszer20151105.html?highlight=erecept 

-https://www.aeek.hu/ 


