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Tárgy: kérelem személyes adatok megsemmisítése tárgyában
Tisztelt Belső Adatvédelmi Felelős Asszony!
Az alábbiakban a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény 14. § (2) bekezdésének d) pontja alapján azzal a kéréssel
fordulok Önhöz, hogy a rólam az Országos Egészségpénztár nyilvántartásában őrzött
egészségügyi személyes adatok közül töröljék azokat, amelyeknek a törvényben megszabott
megőrzési ideje lejárt. Az elmúlt években a különleges személyes adatok kötelező megőrzési
ideje többször változott, ugyanakkor a nézetem szerint Magyarországon visszamenőleges
jogalkotás nincs, a változásokat hatálybalépésüktől kezdve lehet alkalmazni. Alább
részletezett okoknál fogva arra kérem, hogy minden személyes egészségi ellátásomról szóló
adatot, amely 2006. május 31. előtt keletkezett (azaz minden 5 évnél régebbi adatot), azaz a
gyógyszer, a járó- és fekvőbeteg, valamint a háziorvosoktól származó jelentések adatait, az
Avtv. 14. § (2) d) pontja szerint haladéktalanul semmisítsenek meg.
Kezdetben, sem A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény (Ebtv.), sem pedig az Egészségügyi és a hozzájuk tartozó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüaktv.) nem határozott meg
kötelező őrzési időt ezekre az adatokra. Dr. Péterfalvi Attila 2006-os erélyes hangú parlamenti
felszólalása után került sor arra, hogy a Parlament elfogadja Az egészségbiztosítás hatósági
felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvényt, amely egyúttal 2007. január 1-jétől
kezdődően módosította az Eüaktv. 22. §-át is, a következőképpen:
2006. évi CXVI. törvény 22. § (7)
Az Eüak. 22. §-a a következő új (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A társadalombiztosítási igazgatási szerv - a 4. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott
célból - kezelheti:
a) az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, a beutaló (a
szolgáltatást rendelő) orvos azonosítását szolgáló - külön jogszabály szerinti - adatokat,
b) az a) pontban foglaltakon túl az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő TAJ számát,
közgyógyellátásra való jogosultság esetén a közgyógyellátási igazolvány számát,
c) az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő diagnózisának, a részére nyújtott egészségügyi
szolgáltatásnak (ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket) a megnevezését,
kódját.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatokat azok felvételétől számított öt évig, amennyiben az
adatkezeléssel érintett ügyben bírósági eljárás indult, akkor az ügy lezárásának időpontjáig
lehet kezelni. Ezt követően az adatokat meg kell semmisíteni.”

Amennyiben az OEP e törvény szerint járt volna el, akkor 2007. január 1-jén, a
hatálybalépés napján, meg kellett volna semmisítsen minden 2002. január 1. előtt keletkezett
különleges személyes adatot, amit természetesen nem tett meg.
A következő őrzési idő módosítás A döntéselőkészítéshez szükséges adatok
hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvénnyel történt meg, amely 2007.
július 25-én lépett hatályba. Ez az OEP nyilvános honlapján is szerepel.
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2007. évi CI. törvény 10. §.
(1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„d) hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás,”
(2) Az Eüak. 22. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti adatokat azok felvételétől számított tíz évig, amennyiben az
adatkezeléssel érintett ügyben bírósági eljárás indult, akkor az ügy lezárásának időpontjáig
lehet kezelni. Ezt követően az adatokat meg kell fosztani a személyes azonosítás
lehetőségétől.”

A nézetem szerint egy törvény rendelkezéseit nem lehet visszamenőlegesen alkalmazni,
egy korábban már megsemmisített (az Avtv. 2. § 14. pontja szerint ez az adatok vagy az
adathordozó teljes fizikai megsemmisítése) adatot hirtelen megtalálni, és tovább őrizni.
Ugyancsak elképzelhetetlennek tartom, hogy már korábban felvett személyes adatokra, amely
esetében a célokat és ehhez a megőrzési időket korábban már meghatározták, egy újabb
rendelkezéssel újabb célokat és hosszabb megőrzési időt alapítsanak. A 10 éves megőrzési
időt nyilvánvalóan a 2007. július 25. után felvett adatok esetében lehet alkalmazni, mint
ahogyan a korábbi megsemmisítés helyett az adatok anonimizálását is.
Az OEP akkor jár el jogkövetően, ha a 2007. január 1-jén életbe lépett módosítás után
folyamatosan megsemmisíti az 5 évnél régebbi adatokat – ahogyan azt a törvény előírja.
2007. július 25-től kezdődően beérkezett adatokat már 10 évig őrzi meg; és anonimizálja őket
a tízéves őrzési idő lejárta után.
A visszamenőleges jogalkalmazás tilalmát olyan módon szokták értelmezni, hogy az
állampolgárok számára esetleg kedvező változtatás elfogadható. Jelenleg is ez a helyzet, mert
a 2002, 2003, … 2006 években összegyűjtött adatokra kellene alkalmazni a 2007. január 1-jén
életbe lépett törvényt. Tekintettel arra, hogy a megőrzési idő hiánya miatt az
Alkotmánybíróság is eljárást folytatott, és az indítvány elutasításának oka az volt, hogy
közben az 5 éves megőrzési időről szóló módosítás életbe lépett, hiszen addig az OEP
korlátlan ideig őrizte meg a személyes egészségügyi adatokat – ezért a megőrzési idő törvényi
meghatározása egyértelműen kedvező az állampolgárokra nézve. Csak sajnos a megőrzési
időkre vonatkozó törvényi rendelkezéseket az OEP nem tartja be. Amikor a törvény az 5 éves
őrzési időt megállapította, akkor a régi célokhoz képest új adatkezelési célokat vezetett be –
ezért a célhoz kötött adatkezelés miatt elképzelhetetlennek tartom, hogy indokolt lenne a
2007. január 1-e előtt felvett adatok esetében az 5 évnél hosszabb megőrzési idő.
Amennyiben a levelem kézhez vételétől számított törvényes határidőn belül nem
semmisítenék meg a szóban forgó adataimat, úgy az Avtv. 17. §-a szerint a Fővárosi
Bíróságnál keresetet fogok benyújtani a törvényes megőrzési időn túl kezelt adatok
megsemmisítése tárgyában. Arra is kérem Önöket, hogy az Avtv. 15. §-ának rendelkezései
szerint, amennyiben az adatokat azonosítható módon (például máig meglévő kapcsolati
kóddal) bárhová továbbították, úgy a címzetteket is szólítsák fel a személyes egészségügyi
adataim törlésére. Bejelentem, hogy jelenleg nincs bírósági eljárás folyamatban, amely
késleltethetné az adatok megsemmisítését. A megsemmisítés természetesen azt jelenti, hogy
nem maradhat az OEP birtokában olyan dokumentum, amely tartalmazná ezeket az adatokat –
tehát nem nyomtathatják ki az adatokat és nem helyezhetik el őket irattárban. A törvény
egyértelműen kizárja az anonimizálást is, egyértelműen megsemmisítést mond ki. Jelen
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esetben az adathordozó teljes fizikai megsemmisítéséhez nem ragaszkodom.
személyazonosításhoz szükséges adataim: TAJ: , Született: , Anyja neve: .
Szeged, 2011. május 31.

Tisztelettel,

Dr. Alexin Zoltán,
okl. matematikus
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