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Ezen minőségügyi dokumentáció kizárólag a Nagyatádi Kórház. tulajdona, melybe az intézmény
munkatársain kívül
idegen személy csak a főigazgató engedélyével nyerhet betekintést.
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1. Cél:
Az eljárás célja, hogy meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek
intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.
2. Érvényesség:
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Intézmény közérdekű adatainak és a közérdekből
nyilvános adatainak teljes körére.
3. Felelősség:
A szabályzat készítéséért, aktualizálásáért az informatikus, az abban foglaltak betartatásáért a
főigazgató felelős.
Ezen eljárási rendben szabályozott tevékenységek betartásáért és ellenőrzéséért a gazdasági
igazgató felelős.
4. Hivatkozások/kapcsolódó dokumentumok:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(továbbiakban Iötv.)
• 305/2005. (XII. 25.) kormányrendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére,
az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
• Betegjogi szabályzat (SZ.12.)
• 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről
• 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és hozzákapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről
• Panaszkezelési szabályzat (SZ.05.)
• SZMSZ
• Informatikai védelmi szabályzat
• Informatikai osztály működési rendje
• Munkaköri leírás
5. Meghatározások:
Közérdekű adat: az Intézmény kezelésében lévő, valamint tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső,
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre,
szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli.
Adatvédelmi felelős: az Intézmény főigazgatója által megbízott és az adatvédelmi feladatok
ellátása körében a közvetlen felügyelete alá tartozó felsőfokú végzettséggel rendelkező
közalkalmazott.
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Általános közzétételi lista: az Iötv. mellékletében megtalálható lista, amelynek adatait
valamennyi közzétételre kötelezett szerv köteles közzétenni. Az Intézmény általános
közzétételi listája e szabályzat 1. sz. mellékletét képezi.
Közzététel: a törvényben meghatározott adatoknak az Intézmény internetes honlapján,
digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen,
kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon a
betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is
díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele (elektronikus közzététel). A közzétett adatok
megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.
Közzétételi egység: a közzétételi listák szerinti adatok közzétételének szerkezetére vonatkozó
és az összefüggő tárgyú közzétett adatokat egybefoglaló tartalmi egység.
Adatszolgáltató: az Intézmény azon szervezeti egysége, amely a jogszabályok
alkalmazásával a közzétételi egységeket elkészíti, összeállítja (előállító szervezeti egység) és
továbbítja a kommunikációs vezetőnek. Az egyes közzétételi egységek elkészítése a jelen
szabályzat mellékleteiben nevesített szervezeti egységek feladata és kötelezettsége. A
közzétételi egységek elkészítéséért felelős szervezeti egységek megnevezését az 1. számú
melléklet tartalmazza.
Adatkérő/igénylő: bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok egyedi
szolgáltatására irányuló kérelmet nyújt be, függetlenül attól, hogy a kérelemben foglaltakat
saját vagy más személy, illetve szervezet általi felhasználás céljából igényli.
Intézményi adatfelelős: a kommunikációs vezető, aki a közzététellel kapcsolatos feladatok
ellátását felügyeli és koordinálja.
Honlapkezelő: a főigazgató által a honlapra történő anyagok felhelyezésével megbízott
közalkalmazott.
6. Közérdekű adatok elektronikus közzététele:
Az Intézmény a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (továbbiakban Iötv.)
szerinti közzétételi kötelezettségét saját honlapján (www.nagyatadikh.hu) teljesíti.
A honlapon a jelen szabályzat 1. számú mellékletében szereplő adatokat kell közzétenni. Az
elektronikusan közzétett adatok - ha az 2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Iötv.)
vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik - a honlapról nem távolíthatók el.
A jogszabályokban és a jelen szabályzatban előírtakon kívül a honlapon olyan adat is
megjeleníthető, amely az Intézmény feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett és a
közzététele elősegíti az Intézmény közfeladatainak átláthatóságát, a közvélemény
tájékoztatását és tájékozottságát (a továbbiakban: a működéssel összefüggő egyéb nyilvános
adat).
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7. Kapják:
Az osztólistán feltűntetve.
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