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Adatkezelési Tájékoztató 
a Magyar Patológusok Társasága „MPT e-Kérdőív Rendszer”-ének használatához 

— 2022 – 
 
 

Tisztelt Kitöltő (Adatszolgáltató)! 
 

A Magyar Patológusok Társasága (MPT, Társaság) „MPT e-Kérdőív Rendszer” 
néven a hazai patológia szakma működésének, teljesítményének, felszereltségének, 
szakember-ellátottságának, épített környezetének, stb. feltérképezésére és nyomon 
követésére országos számítógépes felmérőrendszert hozott létre a patológia szakma 
társasági irányítása és koordinálása számára azzal a céllal, hogy ha azt az érintett 
adatszolgáltatók (a patológiai egységek vezetői) számottevő arányban kitöltik, úgy a 
patológia szakma jellemző mutatói országos szinten folyamatosan, mind évről-évre 
aktualizált, mind időbeli változásaikban hosszútávon nyomon követett formában 
észlelhetővé váljanak. Ezzel az MPT a korábban évtizedeken át működött Országos 
Patológiai Intézet (OPI) éves adatbekéréseinek hagyományát szeretné feleleveníteni, s 
egyben az OPI megszüntetése után 3-5 évente papíralapon elvégzett országos 
szakmafelmérések gyakorlatát modern informatikai alapra helyezve (on-line 
adatbeviteli platform) folytatni. A Rendszer segítségével lehetővé válik, hogy  

—  az MPT vezetése az adatokból országos összesítésekben tájékozódhasson, az 
ágazati irányítás felkérésére valid adatösszeállításokat, -elemzéseket 
szolgáltathasson, adatokkal alátámasztott iránymutatással segíthesse az 
egészségpolitikai fejlesztési célok meghatározását, valamint saját szakmai 
stratégiai elképzeléseit adatolt háttérrel képviselhesse a megfelelő 
fórumokon, támogathassa helyi egységirányítási, szervezetfejlesztési célok 
megfogalmazását, illetve 

—  az egyes patológiai egységszintű adatszolgáltatók ugyanezen adatokból 
érzékelhessék saját adataikat önmagukban és az országos átlaghoz 
viszonyítva, időbeli változásaikkal, valamint az évenkénti frissítéseket saját 
egységszintű éves működési jelentéseikhez felhasználhassák. 

 
A kérdőív kitöltése önkéntes, de a fentiek értelmében egész szakmai 

közösségünk érdeke, hogy minél több érintett, felelős kollégánk működjön együtt a 
kérdőív kitöltésében, s majd hosszú távon saját adatainak gondozásában. Fontos, hogy 
kizárólag elektronikusan kitöltött kérdőíveket tudunk fogadni és értékelni! 
 

A kérdőívvel kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog és az önkéntesség 
érvényesülésének támogatása érdekében minden adatszolgáltató kollégát kérünk, hogy 
töltse ki az ITT található nyilatkozatot. Az „MPT e-Kérdőív Rendszer” koncepciója az 
Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának (ETT-
TUKEB) etikai engedélyével rendelkezik (az engedélyt ITT tekintheti meg). A kitöltött 
kérdőíveket védett adatbázisban tároljuk ellenőrzött hozzáféréskontrollal. Az MPT 
felelősséget vállal, hogy a szolgáltatott adatokat bizalmasan kezeli, csak a fent 
jellemzett saját célokra használja fel, harmadik felek, más patológiai egységek 
betekintése elől védi. 
 

1. A kérdőíves adatgyűjtés jellemzői. A kérdőíves adatgyűjtési adatkezelés  
1.1. célja: a fentiekben ismertetett céllal történő adatgyűjtés 
1.2. jogalapja: 
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1.2.1. a személyes adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
szerinti érintetti hozzájárulás; 

1.2.2. az egészségügyi személyes adatok vonatkozásában: az adatkezelés 
valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú alapítvány, egyesület 
vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű 
tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az 
ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a 
szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és 
hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik 
hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára (GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) 
pont); 

1.3. által kezelt adatok köre: patológiai egységszintű működési adatok 
1.4. adatmegőrzési ideje: 1 év, amely az adatszolgáltató egyetértése alapján 

évente meghosszabbítható 
1.5. formája: elektronikus 
1.6. adatfeldolgozója: Bioinformat-X Bt. 
1.7. keretében szóba jöhető adattovábbítás címzettje: ilyen irányú megkeresés 

esetén adatfeldolgozói, illetőleg közös adatkezelési szerződés alapján és adatátadási 
jegyzőkönyv felvétele mellett a patológus szakma felett irányítási jogkörrel bíró állami, 
egészségügyi szakirányítási szervek. 
 

2. A kérdőívek feldolgozásához és belőlük adatbázis összeállításához 
kapcsolódó adatkezelés jellemzői. Az adatfeldolgozási és adatbázis-építési adatkezelés  

2.1. célja: a fentiekben ismertetett céllal történő adatbázisépítés 
2.2. jogalapja: 
2.2.1. a személyes adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

szerinti érintetti hozzájárulás; 
2.2.2. az egészségügyi személyes adatok vonatkozásában: az adatkezelés a 

népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át 
terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi 
ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és 
biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely 
megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait 
védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan (GDPR 9. cikk (2) 
bekezdés i) pont); 

2.3. által kezelt adatok köre: patológiai egységszintű működési adatok 
2.4. adatmegőrzési ideje: 3 év, amely az adatszolgáltató egyetértése alapján 

újabb 3 évre meghosszabbítható 
2.5. formája: elektronikus 
2.6. adatfeldolgozója: Bioinformat-X Bt. 
2.7. keretében szóba jöhető adattovábbítás címzettje: ilyen irányú megkeresés 

esetén adatfeldolgozói, illetőleg közös adatkezelési szerződés alapján és adatátadási 
jegyzőkönyv felvétele mellett a patológus szakma felett irányítási jogkörrel bíró állami, 
egészségügyi szakirányítási szervek. 
 

Magyar Patológusok Társasága 
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