
GDPR kompatibilis szabályzat a Szövetség adminisztrációjába való betekintés módjáról 

és jogáról, továbbá az adminisztrációra, az ügyintézésre és a titoktartásra vonatkozó 

eljárásokról 

Az Alapszabály IV. fejezetének 7. pontjában az alapvető dokumentációba való betekintés szabályozásra került. 
Adott esetben azonban szükséges lehet, hogy a Szövetség egyéb -általános- adminisztrációjába is betekintésre 
lehet szükség, ezt az alábbiakban szabályozom: 
1) Aki hitelt érdemlően igazolja, hogy jogos érdekében áll bizonyos dokumentumok, így pl., de nem kizárólag a 

személyével kapcsolatos levelezésbe való betekintés, számára ezt a Szövetség a kérelmező írásos kérésére 8 
napon belül biztosítja. Másolat térítés mellett igényelhető. 

2) Panaszügyekben kizárólag maga a panaszos igényelhet saját ügyében betekintést. 
3) Senkinek nem adható ki olyan adat, amely bármely harmadik személy lényeges (személyes és/vagy 

különleges) adatát tartalmazza. Kivételt képeznek azok a nélkülözhetetlen jogi vagy egészségügyi adatok, 
amelyek az ügy sikeres viteléhez nélkülözhetetlenek, ezeket azonban az ügy jogerős lezárása után kérés 
nélkül is meg kell semmisítenie, mind a PÉF, mind a harmadik fél (szakértő) részéről. 

4) Az adminisztrációba való betekintés joga alapvetően azt illeti meg, akivel az adott ügyirat kapcsolatos. 
5) A Szövetség hazai és nemzetközi levelezésébe, szerződéseibe, megállapodásaiba, stb. alapértelmezésben 

senkinek nem köteles betekintést engedni, kivéve az Ellenőrző Bizottságot. 
6) A Szövetség munkatársai, tekintet nélkül beosztásukra, tisztségükre kötelesek quasi orvosi titok körébe 

tartozónak tekinteni minden panasszal kapcsolatos, vagy más módon, pl. monitorozás során tudomására 
jutott olyan adatot is a fentiekben írtak szerint kezelni, amelyekből személyes konzekvenciák vonhatók, vagy 
egyedi azonosításra alkalmasak. Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személyt minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, 
valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, 
időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a 
betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy 
bármely más módon ismerte meg. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra esetre, ha ez alól a beteg 
felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő. Ügyvéd igénybevétele 
esetén az ügyvédi titoktartás mérvadó. 

7) Az e szabályzatban nem rendezett betekintési kérdésekben a Szövetség elnökségével való konzultáció után 
az elnök dönt. Az esetlegesen így is fennmaradó vitás kérdések esetére a Szövetség a NEMZETI 
ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG, illetve a PKKB, illetékességét köti ki. 

8) Panaszkezelésre és az azokba történő betekintésre kizárólag a Szövetség elnöke jogosult.  
9) A Szövetség összes iratát a Szövetség székhelyén kell tárolni, ide nem értve az aktuálisan valamilyen 

munkavégzéshez vagy panaszkezeléshez szükséges iratokat, amelyeket elintézésük után ugyancsak vissza kell 
szolgáltatni a Szövetség adminisztrációja részére. 

10) Panaszokkal kapcsolatos iratokat csak zárral ellátott -lehetőség szerint- biztonsági vagy páncélszekrényben 
lehet tárolni. 

11) A PÉF nevében eljáró munkatársak saját döntésük szerint adhatják meg külső fél számára elérhetőségeiket, 
azonban minden esetben postai, elektronikus vagy telekommunikációs elérhetőségként a PÉF központi 
elérhetőségeit kell megadni. A PÉF-fel kapcsolatos bármely ügyiratot vagy információt haladéktalanul a PÉF 
adminisztrációja felé kell továbbítani. 

12) A PÉF általában nem rendelkezik olyan személyes vagy különleges adatokkal, amellyel kapcsolatban a 
GDPR külön rendelkezéseit kellene alkalmazni. Néhány panasz esetében kényszerűen jutnak különleges 
adatok a PÉF tudomására, ezek tárolási ideje határozatlan, illetve amíg a felhasználó meg nem tiltja és a 
tárolásra vonatkozóan részben az internet szolgáltató, részben a PÉF biztonsági rendszere teszi 
biztonságossá az irományok védelmét, illetve a papír alapú tárolásra a 10-es pont vonatkozik, emellett a 
székhely kiképzett kutyával is rendelkezik. 

13) Személyesen fogadott ügyféltől csak a neve és kora, valamint a problémája kérhető, a többi adat önkéntes 
alapú. Ha a személy más nevet mond, személyazonosságát –jogszabályi felhatalmazás hiányában- 



megállapítani a PÉF nem tudja. Ugyanez vonatkozik minden más módon történő panaszkezelésre. Írásos 
megkeresés esetében a panaszos felel adatai valóságtartalmáról. Személyesen a PÉF munkatársai csak 
munkanapokon kereshetik fel a panaszost, kivéve a kifejezett egészségkárosodás veszélyének sürgős eseteit 

14) A közhasznúsági feltételek körébe tartozó adatokba az alapszabályi szabályok szerint bárki betekinthet, 
azonban minden ebbe a körbe tartozó adat minden évben felkerül a PÉF honlapjára. Az Ellenőrző 
Bizottság -a személyes vagy különleges adatok körébe tartozó adatok kivételével- bármely iratba betekinthet. 

15) Alapelv, hogy bárki személyes vagy különleges adatainak kezelése csak annak kifejezett kérésére történhet. 
Ilyen kérés vagy hozzájárulás hiánya esetén azt kell vélelmezni, hogy a hozzájárulást a fél nem adta meg. 
Amennyiben ennek hiányában a probléma nem kezelhető, a panaszt, kérést stb. el kell utasítani. 

 
Ez a szabályzat 2018. május 25-én lép hatályba.  
 
Budapest, 2018. május 25.      Radó Iván sk. elnök 


