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A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatb ázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, 

formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, id őtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, 

kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltend ő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentend ő 

nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – 

alaptevékenysége keretében – gy űjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés m ódja, a 

másolatkészítés költségei:  

 

A Népegészségügyi F őosztály által fenntartott adatbázis:  

- Természetes fürdőhelyek vízvizsgálati eredményeinek nyilvántartása 

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 

kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján 

 
 

A Népegészségügyi F őosztály által kezelt, illetve használt országos ada tbázisok /www.antsz.hu/:  
- EFRIR /Epidemiológiai Felügyeleti Rendszer és Informatikai Rendszer/  

- OSAP /Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program/  

- OSZR /Onkológiai Szűrési Rendszer/  

- TEK /Területi Ellátási Kötelezettség/  

- OSZIR/KBIR /Szakrendszeri Információs Rendszer/Kémiai Biztonsági Rendszer/ 

- OSZIR/SZR /Szakrendszeri Információs Rendszer/Születésértesítő Rendszer/ 

- HUMVI /Humán Vízhasználatok Környezet-egészségügyi Szakrendszere/ 

- eVIR /Egységes Védőnői Informatikai Rendszer/ 

- eForm /Védőnői adatszolgáltatás/ 

- VRONY /Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyelete és Nyilvántartása/ 

- HaMIR /Halálozási és Morbiditási Mutatók Információs Rendszere/ 

 

 

Egyéb szakmai nyilvántartások:  
- Typhus bacilusgazda  

- HBsAg pozitív terhesek és újszülöttjeik  

- Sterilizáló berendezések és vizsgálati eredményeik  

- Állati agyvelők vizsgálati eredményei  

- Nemzetközi utazásokkal kapcsolatos védőoltások  

- Oltóanyag logisztika  

- Leletsegéd programban, fertőzőbetegek laboratóriumi eredményei  

- Új TBC-s megbetegedések havi adatai  

- Bőr-Nemibeteg gondozóban kezelt szexuális úton terjedő fertőző betegségekben szenvedők 

havi adatai  

- Járási népegészségügyi intézetek területén végzett tetvességi vizsgálatok havi adatai  



 

 

2 

Az adatok hozzáféréséről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormánymegbízott 10/2017. (III.1.) számú 

utasításával kiadott SZ/172/00008-10/2017. iktatószámú Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal általános és közszolgálati adatvédelmi szabályzata rendelkezik.  
 

 

Nyíregyháza, 2017. október 10. 

 

 

      Román István 

  kormánymegbízott  

                   nevében és megbízásából: 

        

 

               Dr. Salzmann Marianna sk. 

                 megyei tisztif őorvos 

      főosztályvezet ő 
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