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T i s z t e l t  F ő i g a z g a t ó  ú r !  

 

 

Szervezetünk a Civil AIDS Fórum a magyarországi HIV fertőzöttek emberi- és betegjogainak védelme, 

jogaik érvényre juttatásának elősegítésére, érdekképviseletére létrehozott egyesületek szövetsége. 

 

 

Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy intézménye egy meg nem nevezett dolgozója – mint adatkezelő – 

az érintett hozzájárulása nélkül, az adatkezelés szigorú szabályait megszegve adattovábbítást eszközölt 

nyilatkozatában a sajtó egy munkatársa, mint harmadik személy részére, nyilvánosságra hozva ez által egy 
magyarországi HIV fertőzött személy státuszát, személyazonosító adatát, egészségügyi adatát, gyógykezelése 

adatait, amelyek az orvosi titok részét képező szenzitív adatok – amelyeket az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, valamit az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény kifejezetten különleges 

adatként különös védelemben részesít – és amelyet a harmadik személy a BLIKK.HU internetes hírportál 

2016. év február hónap 02. napján megjelent sajtótermékében adatkezelési incidens további 

eszkalációjaként részben közzétett, így megvalósítva a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

219. § tényállását. 

 

http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/evek-ota-hiv-fertozott-a-magyar-sztarenekesno/k4xbsng 
 

 

Mivel munkatársai az évi több ezer beteg egészségügyi ellátása során becsületesen és tisztességesen 

dolgoznak, áldozatos munkájukra tekintettel őszintén sajnáljuk, hogy a betegek bizalmát élvező intézménye 

jó hírneve e jogosulatlan és visszaélésszerűen gyakorolt adatkezelési incidens során ilyen súlyos bizalmi 

válságba került, különösen azért is, mert a 2600 magyarországi HIV fertőzött jelentős részét járóbeteg 

kezelésük során Önök látják el, akik helyzetüknél fogva még fontosabbnak tartják anonimitásuk és 

diszkrecionális különleges adataik megőrzését, hiszen ez alapjaiban rendítheti meg a HIV fertőzött emberek  

egészségügy intézményeibe és személyzetébe vetett alapvető bizalmát, ezzel az amúgy is elszigetelődésre 

berendezkedett HIV fertőzött embereket a kezelésükhöz szükséges egészségügyi ellátások igénybevételétől 
közvetett módon szigetelheti el az által, hogy ezen adatkezelési incidens miatt egészségügyi ellátást 

igénybe venni nem merő HIV fertőzötteket ellátásuk hiányában gyakorlatilag akár halálra ítélheti. 

 

 

Ezért kérjük a főigazgató úr rendeljen el vizsgálatot, amely eredményéről szíveskedjék tájékoztatni minket. 
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