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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

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 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 14. 
cikkében foglaltak szerint, a COVID-19 népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi 
feladatok ellátásával összefüggő adatkezelés tekintetében a következőkről tájékoztatom: 

1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

a) az adatkezelő megnevezése: Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton u. 7-11., 
telefonszám: 474-1111, honlap: https://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium, email 
cím: adatvedelem@hm.gov.hu),  

b) az adatkezelő képviselőjének kiléte: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 

c) az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest    
Helyőrség Dandár  

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

a) az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége: dr. Ujfaludi Zoltán ezredes, 474-
1111/21-388. 

b) az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: Dr. Jakabné dr. Hirsch 
Ildikó százados, 474-1111/38-075 

3. Az adatkezelés célja: népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből 
szükségessé váló intézkedések megtétele, így különösen az érintett megfigyeléséhez, 
elkülönítésre szükséges hely kijelöléséhez, az érintett elkülönítéséhez, a fertőtlenítés 
elrendeléséhez, az elkülönített személy ellátásához szükséges intézkedések megtétele. 

4. Az érintett személyes adatok kategóriái: az Ön egészségügyi és személyazonosító adatai, 
a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet által 
meghatározott adatok, azaz az Ön TAJ száma, neve, születési helye, ideje, anyja neve, a 
megbetegedés helye vagy az Ön lakóhelye, tartózkodási helye, e-mail címe, telefon száma, 
betegség neve, az Ön munkaköre/beosztása, a munkahely neve, címe, a megbetegedés kezdete, 
az ápolás helye, kórházba szállítás esetén a kórház neve, címe, a felvétel és az elbocsátás 
dátuma, a betegség kimenetele (gyógyulás szövődményt követően, gyógyulás tartós szervi 
elváltozással, meghalt – oka –, ezek dátuma, diagnózisa, BNO) egyéb, Önt érintő orvosi 
megjegyzések. 

5. Az érintett személyes adatok forrása: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 15. § (1) és (2a) bekezdése 
alapján az adatokat a betegellátó továbbítja az egészségügyi államigazgatási szerv részére. 

6. Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást sem. 

7. A személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul. 

8. Az adatkezelés jogalapja: 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés 
c) pontja értelmében és a 9. cikk (2) bekezdés i) pontjára tekintettel, a katonai egészségügyi 
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államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 
a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok 
vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján, az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (3) 
bekezdés c) pontja, valamint a 15. § (1) és (2a) bekezdése. 

9. Az érintettet GDPR alapján megillető jogai, valamint azok érvényesítése módjának 
ismertetése: 

a) Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 
megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja, 

b) Ön kérheti tőlünk az alábbiakat: 

ba) az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti, hogy tájékoztassuk az 
adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáról, azon címzettek vagy címzettek 
kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, 
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról,  

bb) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, helytelenek vagy 
hiányosak. 

c) A törléshez való jogát a GDPR 9. cikk (2) bekezdésére tekintettel nem érvényesítheti. 

d) Az Ön jogainak védelme érdekében az adatkezelő az adatkezelés korlátozását rendelheti az 
alábbi esetekben: 

da) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát, 

db) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, 

dc) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

Fenti jogait a megadott elérhetőségek egyikén történő kapcsolatfelvétellel gyakorolhatja. 

10. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama 

a) Az adatokat a felsorolt tevékenység végrehajtásával, az I. pontban megnevezett adatkezelő 

által megbízott ügyintézőkön kívül más személyekkel nem közöljük.  

b) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot 

közlünk. 

c) Az adatkezelés időtartama: A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelet hatályon kívül helyezését követő 14. napon törlésre kerülnek az adatok.  

d) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani. 

e) Az Ön adatait kezelő adatfeldolgozóra vonatkozó információk: 
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Neve: Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 

Elérhetősége: 1118 Budapest, Budaörsi út 49-53; mh.bhd@hm.gov.hu;  

HM-tel.: 02-2/38-030; Tel.: (+36)-1/398-4616 

Adatfeldolgozói tevékenység:  

• központi portál infrastruktúra szervereinek telepítési, konfigurálási és időszakos 

frissítési feladatai, 

• beérkezett igények alapján munkafelületek és alkalmazások fejlesztése, 

• fejlesztett alkalmazások MH szintű bevezetésével összefüggő feladatok végzése, mint 

rendszerdokumentációk készítése, igény szerint oktatások megtartása, 

• portál szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati, helpdesk tevékenység ellátása 

munkaidőben, 

• elkészített webhelyek hozzáférési jogosultságainak kezelése, 

• portál szolgáltatással kapcsolatos hibakeresési és hibamenedzselési feladatok, 

illetékességi szintjéig részt vesz infromációbiztonsági incidensek kivizsgálásában, 

• ellátja a portál szolgáltatás adatbázisok biztonsági mentésének felügyeletét és  a 

biztonsági mentésekkel kapcsolatos egyes részfeladatokat, 

• elkészíti és napra készen tartja a portál szolgáltatás műszaki dokumentációját és 

katasztrófa visszaállítási tervét. 

 

11. Jogorvoslat: 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése esetén az adatkezelő 
adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603; 
tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) lehet fordulni. 
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