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Tisztelt Közigazgatási Államtitkár Asszony!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz azzal kapcsolatban
érkezett egy beadvány, hogy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.)
tekinthető-e irányadónak azokban a speciális, kórházi egészségügyi adatokat érintő
kérdésekben,
amelyeket
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) nem
szabályoz. Az Eüak. e tekintetben ugyan eligazítást ad, ez a rendelkezés azonban
álláspontom szerint módosítást igényel az alábbiak miatt.
Az Eüak. 37. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Eüak. által nem
szabályozott kérdésekben az Infotv.-t kell alkalmazni. Ez a szöveg azt a jogértelmezést
támogatja, amely az Infotv.-nyel szemben az Eüak.-nak elsődlegességet biztosít bizonyos,
az Eüak. által szabályozott kérdésekben, így ezekben a kérdésekben kizárja az Infotv.
hatályát.
Az Infotv. olyan magas szintű, átfogó szabályozást tartalmaz, amely az
Alaptörvényben foglalt alkotmányos jogok érvényesülésének alapvető garanciáit jelentik.
Ezért az Infotv. hatályát is úgy határozza meg a 2. § (1) bekezdés, amely alapján az a
Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra
kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik. Ehhez képest az Eüak. hatálya a
személyes adatoknak azon csoportjára terjed ki, amely az érintett egészségi állapotára
vonatkozik, e tekintetben állapít meg szabályokat. Ez azonban az előbbiek értelmében
nem jelenti azt, hogy az Infotv. rendelkezéseit ne kellene egyúttal alkalmazni az egyébként
hatálya alá tartozó személyes adatokat érintő adatkezelések esetén. Éppen ellenkezőleg:
az Infotv. alkotmányos jogok gyakorlati érvényesülésére vonatkozó garanciarendszerét,
generális elveit, tartalmi szabályait más, az Infotv.-hez képest speciális, kifejezetten egy
adott területet szabályozó szektorális törvényeknek minden esetben figyelembe kell

venniük. Az ilyen törvények mögött minden esetben ott állnak az Infotv.-ben lefektetett
alapelvek, generális szabályok, azok az Infotv. alapjogvédő rendszerét nem lazíthatják fel.
A szektorális törvények ezért még közvetetten sem biztosíthatnak maguknak alkalmazási
elsőbbséget, amivel az Infotv.-t szubszidiárius szerepre korlátoznák.
Ezek miatt az Eüak. hivatkozott rendelkezése értelmezési zavart okoz a két törvény
egymáshoz való viszonyát illetően, és nem biztosítja megfelelően az információs jogok
egységes érvényesülését. Az adatvédelmi szabályozás fenti jellemzői okán megfelelőbb
volna az Eüak. 37. § (1) bekezdésének olyan megfogalmazása, amelynek értelmében az
Eüak.-ban foglalt szabályokat az Infotv.-vel együtt, azzal összhangban kell
értelmezni és alkalmazni.
Az előbbiekhez képest kisebb jelentőségű, inkább csak esztétikai jellegű kérdés,
hogy az Eüak. preambuluma ma is a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre hivatkozik, pedig az már nem hatályos.
Az intelligens jogalkotás követelményével összhangban, az átláthatóság és a
normavilágosság jobb érvényesítése álláspontom szerint ezen szöveg módosítását is
szükségessé teszi.
Mindezekre figyelemmel az Infotv. 38. § (4) bekezdésének a) pontja alapján kérem
Tisztelt Közigazgatási Államtitkár Asszonyt, hogy – egyetértése esetén – az Eüak.
módosításának előkészítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjék. A
jogszabály-előkészítés folyamatában további egyeztetésre Hatóságunk természetesen
készséggel áll rendelkezésre.
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