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Hozám íd beadványára !á|aszo|va az a ábbiakró táiékonátom.

2oo9. november 26.án a Pécsi Tudományegyelem egyik ha||gatójá fegyveíe| úegó|te egy
csopoíiércét egy másjkál é|elvesé|yesen' tovább] kél *emélt'1 sú|yosán megsebesílett'
Nem sokka| eulán e|végeaék a lelhe|t ig:zsfuolyi pszichiátnai vizsgá|átál Az+sét nagy
s.j1@rdek|ódésE |efi szeí. és a vizsgá|atot végzó oruosl ]s i eÍjúÉ kélék íe|' Az ntéÍiúún
a le.he]| Ír lélé|geh be|egségo|é a koÍáooan Ee1voe ven egesz>eg.gyi e||éláso{E'
oszichiáhai |ezeé"é(.é vaari.l d bü-6e|e.tré.y ekövel.q.-e. ilo|lé*tré vonakozo
nfomádók is e|h angoáák' me|yet on agg ályos n a k tanot '

Az lgyben vizsgá|atot inditoltam és mégkeEstem á vl^gá]atot végzó oryosl aki úgy'ájékonáor|' hogv a -y|!t|ozét so.an Ug/eh áaa hogv J te.heh s2ené|v6e9i jog;

idóktzben a sájló számára beaonosilhaIóvá Vá|t' ezéÍt ezi kÖvelóen ó további .V]|alkozálTt

Az ügyben áz á ább] áL|ásíogla|ásl tesém:

Az egészségugyi és a hozájuk kapsolódó vemé|yes adalok keze|éséró| é5 véde|néró|
szóó 1997. évixLV||' tóNény(á lovábbiakban: EÚák') 3' s á) ponija *eÍ]nt égészségogyi
.dai: az édntelt léstl' éíe|mi és |e|ki á||apotárá kórc6 szenvéáé véE. a ha|á| ;ká;a
von.[ozó' éha|é váoy ló|á rás szeréy aka||özö||' ||elve az egés^esugyi e| álóhé|ó.at
á|á| és/|e|t' vizsgé|l' réd |ekép*eh valy *é|na?,ld'r1 .dét lo€bod az eö/oeÁNe
kapGo|.tba hozha|ó, az azÓkal beÍo|yáso|ó mndennémij ádai (p|' magálafiás köhyezéi'

Fenli€k á1e|frében a 8ajiónyi atkoálban kózéletl iníormációk eqészségügyi adaIok'
ame|yek a vemé yes adalok véde méról é9 a kózérdekÚ adalok nyi|Vénos!á.áró| 9ó|.
1992 év'Lx||' loaény |a |ov;oba<ban Avlv) 3' s (2r be(eoéie eíe|meben JkNo|
{eze helok' |a a|ho/ ' éÍi.|ell i'ásban.o,ájéru váoy eqveb esele|be. ézl |óae-y

tur 1+36 r)26e354r



Az A!tv, 2' s 9' pontja á|apján szemé yés i |e|ve egészségogyj adat nyi|vánosBáglá hoz.ta|a

Az Eilak' 7' s(1)és(2)bekezdéseiénehébenaz adalkeze|ó' vaLamlni az ádatfeldo gozó az
oNosj tilkot ktte es meolaíani Az adau<eze|ó meniegú| á litoKaÍlás köle|ezetlség a|ó| ha
u egés^égÜgyi és szemé yaonosíló adat továbbitásárá az érintet| ||etve kiskorú szemé]y
lt'foényes képv]se|óje |rásban hozájáru|t, va|ám]nt az ada|ok továbbitásá tóruény é|óírása

M]ndezeken lú|az ig azság úg yi vaké rló i ievékenFég.ó| 9zó ló 2005' év xLV| ' tóryény 12' s
(1) bekezdése e|őíÍia' hogy á szkéÍ1ó1tevékenysége során lldomásárá jutolt tényékÉ és
ádatokrá nézve l]loktartási ktte|ezettség téÍhé i áz ogyre vona|kozó tényekó] és ada|okró
6ak z ogyben e|járó hatóság |ovábbá bíényben megha|ározot| szeru (személy) észére
nyúÍhal tájékoáatásl' Nem viIás' hoqy a saitó nem mnósu|het |yen' a tiiokla.lá.
köte|eze$ség a|ó|l kivéte|ne k szá m itó szrruné k

A teÍhe|l igazságúgyi pszlchiálrlaj v]égá|alát végzó oNos sem jog%bá|yi 'e]hala maá9sal'
sem pedig az érinietl iÍásbo]i hozájáru]ásáVal nem Ende|kezetl az egégzgéoüoyl adalok
ny]|VánosságE hozalaára' i|etvé litoklartási kölelezettsége alóife]menlést nem kapotl'
Jeen ogyben ezé.t megá|apltha|ó' hogy a szákéÍtói Vizsqá|atot Végzó oryos á terhel
szémé|yés ádálok véde|méhez íúzódó jogánák védé|me é.dekébén ném a ke|ő

|ndoko|tnak |adom' hogy m]nd a sajló' mjnd a gakédók jogaik i|letve kólelezetlsegeik
gyakodása soÉn a éintetek szemé|yes adátok véde|méhez lúződó jogál tjsáe elben
lár|sék, és jTotudalos mágálártásuk elóseglté.él a .ende kezésemre á|ó eszkózókke
magam s szo€a mazn] íogom' Emé|]e1i szokségésnek táÍtom és kéz 9oényéznl Íogom a
Bün|étö TőNénykónyvól szó|ó 1978' évi |V. ttNény módosÍ|ásé| a kübn]eges adafra| Vá|ó
visszaélés lt íényi té nyá||á6 6zi9 o rÍ|ása tekinletében '

véde|mét és kózédekÚ adaiok nyi|vánosságá énntó ügyben Íordujon

.\1-

lsl

L,__-._
),,)


