
3. számú függelék 
a 10/2019. számú Főigazgatói utasításhoz 

 

Törzsnyilvántartási szám: 10/2019. Oldal: 1/3 

 

 

REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT 

 

Interneten keresztül elérhető lekérdező felületek 

 

 

Alulírott 

 

Név / Cégnév / Szervezet neve:  

Nyilvántartási szám / Cégjegyzékszám:   

Lakcím / Székhely:  

Felhasználó neve:  

Cég / Szervezet képviselője:  

E-mail  / hivatali, céges e-mail:  

Telefonszám:   

 

Kérelmezett alkalmazás: 

Alkalmazás neve:   

 

Felhasználás célja, indokoltsága:  

Időtartam (egyszeri / többszöri; milyen 
időközönként): 

 

 

 

mint az Ágazati Adatok Adatkezelési Szabályzatáról szóló 10/2019. számú Országos Kórházi 

Főigazgatóság Főigazgatói Utasítás tárgyi hatálya alá tartozó  adatok és azok kezelésére 

szolgáló, Országos Kórházi Főigazgatóság (1125 Budapest, Diós árok 3.) által üzemeltetett 

(továbbiakban: OKFŐ, vagy üzemeltető, úgy is mint Jogosult), az ágazati adatvagyon 

kezelésére alkalmas, Interneten keresztül elérhető lekérdező rendszerek (továbbiakban: 

Rendszerek) felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) a jelen jognyilatkozatom aláírásával 

tudomásul veszem a következőket, illetve az alábbi kötelezettségeket vállalom:  
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Kötelezettségvállalások 

1. Felhasználóként tudomásul veszem, hogy a regisztráció során kapott egyedi 

jelszavamat és felhasználónevemet másnak át nem adom, illetve nem adok lehetőséget 

annak megismerésére.  

2. Kijelentem, hogy a Rendszereket kizárólag a 10/2019. számú OKFŐ Főigazgatói 

Utasításban írt adatkezelési és adatigénylési célok keretében meghatározott feladatok 

ellátásával kapcsolatosan használom. Kötelezettséget vállalok továbbá, hogy a 

Rendszerekből általam megismert adatok kezelése az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 

(Eüak.) Eüak.  4. § (1) bekezdés a), b), c) és d), és a (2) bekezdés b), c), w), x), y) és z) 

pontokban – az Eüak. 10. § (1) és (1a) bekezdések figyelembe vételével - a 19. § (1) és 

(2) bekezdésben, valamint a 20. § (4) bekezdésében meghatározott adatkezelési célok 

érdekében és a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján történik, összhangban az 

üzemeltető adatkezelési céljaival.  

3. Tudomásul veszem, hogy a Rendszerekből lehívott adatok harmadik fél részére nem 

átadhatók. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az adatok illetéktelenek számára ne 

váljanak hozzáférhetővé és ne kerüljenek nyilvánosságra, illetve azt senki 

jogosulatlanul ne használhassa fel. 

4. Tudomásul veszem, hogy a regisztrációmat követően a belépések és a keresési 

eredményeim naplózásra kerülnek a Rendszerek üzemeltetője részéről. 

5. Hozzájárulok, hogy a Rendszerek üzemeltetője a fent megjelölt e-mail címem 

valódiságát a regisztráció jóváhagyása és azt követően is ellenőrizze. Sikertelen 

megerősítés esetén a regisztrációm felfüggesztésre kerülhet.  

6. A 2./ pontban írt feltételek megszűnése esetén kötelezettséget vállalok arra, hogy a 

Rendszerekben történő regisztrációmat törlöm az üzemeltető egyidejű igazolható 

módon (e-mail, postai küldemény, stb.) történő tájékoztatása mellett.  

7. Tudomásul veszem, hogy a részemre, mint Felhasználó rendelkezésére bocsátott, akár 

írásban, szóban, képi formában, elektronikusan vagy más módon közölt tények, 

információk, adatok, állományok és megoldások (a továbbiakban együttesen: 

információk) teljes egészében az OKFŐ mint Jogosult üzleti titkát képezik. Üzleti 

titoknak minősül minden, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, 

vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet 

végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennél fogva vagyoni értékkel 

bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a 

titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható 

magatartást tanúsítja (2018. évi LIV törvény 1. § /1/ bekezdése, a továbbiakban: „üzleti 

titok”). A Felhasználó a tudomására jutott, a Jogosult üzleti titkát képező információkat 

a Felhasználó köteles időbeli korlátozás nélkül megőrizni, illetve gondoskodni arról, 

hogy azok illetéktelenek számára ne váljanak hozzáférhetővé és ne kerüljenek 

nyilvánosságra, illetve azt senki jogosulatlanul ne használhassa fel. 
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8. Tudomásul veszem és kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak megszegése 

esetén teljes körű kártérítési felelősséggel tartozom. 

 

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. általános adatvédelmi 

Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire, tudomásul veszem, hogy a 

Rendszerekre történő regisztrációmmal automatikusan hozzájárulok ahhoz, hogy az OKFŐ az 

általam a regisztrációhoz megadott személyes adataimat a 4. számú Adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, egyúttal kijelentem, hogy az Adatkezelési tájékoztató 

rendelkezéseit megismertem. 

Budapest, 20... ………….. hó ….. . napján 

 

 

 

………………………………  

(aláírás) 

 

………………………………  

(név) 

Nyilatkozattevő Felhasználó 

 

  

 

 
 

Előttünk, mint tanuk előtt: 

Név: …………………….………….. Név: …………………….………….. 

Lakcím: ………………..……………  Lakcím: ………………..…………… 

Aláírás: ………………..……………  Aláírás: ………………..…………… 

 
 
 
 
 

 


