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Ikt.sz6m:

Jelen meg6llapodds az alulirott helyen 6s idoben, az akibbiak szerint rdszletezett tartalommal

jdtt l6tre.

I.

Az egyiittmiikiid6si meg6llapodis c6lja

Az egytittmrikdd6si megillapod6s a hivatalos statisztikrlr6l sz6l6 2016.6vi CLV. t6rv6ny (a

tov6bbiakban: Stt.) 28. $ (7). bekezd6se, az eg€szs9g;tgyi 6s a hozztltk kapcsol6d6

szemelyes adatok kezeles6r<il 6s v6delm6r<il sz6l6 1997. 6vi XLVII. tdrvdny (a

tov6bbiakban: Etiak.) 16. $ (8) bekezd6se, valamint a ndpegeszs6giigyi szempontb6l

kiemelt jelent<isdgri vagy egy6bk6nt jelent<is kdlts6gteherrel j616 megbetegeddsek kdr6r6l.

a megbeteged6seket nyilvrlurtart6 betegs6gregisdert vezetd szerv kijel6l6sdr<il, valamint

ezen megbeteged6sek bejelent6s6re 6s nyilv6ntart6siira vonatkoz6 r6szletes szab6lyok6l

4912018. (XII. 28.) EMMI rendelet 2. $ (5) ponda alapj6n j6n l6tre.

2. AltalAnos c6lja a Felek kdz6tti informAci6csere szakmai 6s technikai

megiillapitasa, els6sorban az egyes adatszolg6ltatasok rendszerbe foglal6s6
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6rdek6ben, hogy a KSH 6s az OOI- az alibbiakban hivatkozott jogszab6lyokban foglaltak

alapjin hozzrijusson a jogszab6lyban rdgzitett feladatai teljesites6hez sziiks6ges

adatokhoz 6s informici6khoz.

3. Felek kdlcsdndsen megiillapodnak, hogy a jelen meg6llapodris al6ir6s6b6l ered6

kdtelezetts6gek teljesit6se kapcsrln 6ket a m6sik f6llel szemben semmif6le kdltsdg nem

terheli.

4. A KSH az Etiak. 16. $ (8) bekezd6se szerint k6teles az elhunytak szem6lyazonositdsra

alkalmas halilozrisi adatait a kiildn t6rv6ny szerint meghatarozott adattartalommal az

adatok teljessege 6s dsszefiigg6se ellenrirz6s6nek befejezds6t kdveto 5 napon beliil

tovribbitja az (5) 6s a (7) bekezd6s szerinti, daganatos eredetti megbetegeddseket

nllvrintart6 regiszterek r6sz6re. A Felek a 4912018. (XII. 28.) EMMI rendelet 2. g (5)

pontja alapjrin az adatok 6tad6s6nak r6szleteit 6s form6tumit jelen meg6llapod6sban

hatitrozzirk meg az adatkezel6sre vonatkoz6 jogszabrilyok figyelembe v6tel6vel.

5. Az OOI az Stt. 30. $ -a alapj6n, figyelemmel az Eiiak.20. g (5a) bekezd6s6re, valamint az

Stt. 28. $-ra, a KSH r6sz6re tov6bbitja az OSAP 1549 nyilvrintart6si szdmri, ,,Vdgleges
6sszesit6 jelent6s a daganatos megbeteged6sek5l" megnevezdsti adat6llomrinyokat a

t6rgy6vet kdvet<i 6v jtnius 30-ig.

II.
Jogszab6lyi hitt6r

6. Az egytittmrik6d6si megrillapodris kiemelt jogszabrilyi keretei:

a) A hivatalos statisztikrir6l sz6l6 2016.6vi CLV. tdrv6ny,

b) 18412017 . (VII.S.) Kormringendelet a hivatalos statisztik6r6l sz6l6 2016. 6vi CLV.
t6rv6ny vegrehajtAsdr6l,

c) 2013. 6vi V. t6rv6ny a Polgiri T6rv6nyk6nyvr<il,

d) az informrici6s 6nrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabadsigr6l sz6l6 2011. 6vi
CXII. t6rv6ny,

e) a termdszetes szem6lyeknek a szemdlyes adatok kezel6se tekintetdben t6rt6n6

v6delm6r6l 6s az ilyen adatok szabad rlraml6srir6l, valamint a 95l46lEK ir6.nyelv

hatrllyon kiviil helyez6s6r6l (6ltatanos adatvddelmi rendelet) sz6l6 eur6pai parlamenti

6s tan6csi (EU) 20161679 (2016. 6prilis 27.) rendeletben,

f) az Eur6pai Parlament 6s a Tandcs 2009. mrLrciu s ll-i 223120091EK rendelete az eur6pai

statisztikriLkr6l 6s a titoktartAsi k6telezetts6g hat 6lya alAtartoz| statisztikai adatoknak az

Eur6pai Kiizdss6gek Statisztikai Hivatala r6sz6re tdrt6n6 tov6bbitrisrir6l sz6l6
1101/2008/EK, Euratom eur6pai parlamenti 6s tandcsi rendelet, a k<iz6ss6gi

statisztik6k6l sz6l6 32219'7lEK tan6csi rendelet 6s az Eur6pai K6z6ss6gek statisztikai. _-*-".
programbizottsriganak l6trehozdsrir6l sz6l6 8gl382lEGK, Euratom tan6csi hatarozaf ' ,.;'
hat6lyon kiviil helyez6s6rSl i l
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g) az eg6szs6gti gyt 6s ahozzi}uk kapcsol6d6 szem6lyes adatok kezel6s6r6l 6s vddelm6r6l

sz6l6 1997.6vi XLVII. tdrv6ny,

h) a megbeteged6seket nyilv6ntart6 betegs6gregisztert vezet6 szerv kijel6l6s6r6l, valamint

ezen megbeteged6sek bejelent6sere 6s nyilventart6s6ra vonatkoz6 r6szletes

szab6lyokr6l 4912018. (XII. 28.) EMMI rendelet,

i\ 351/2013. (X.4.) korm6nyrendelet a halottvizsg6latr6l es a halottakkal kapcsolatos

elj rir6sr6l

III.
A Felekjogai 6s kiitelezetts6gei

7. A KSH 6s az OOI az adat6tv6telek sonin a hivatalos statisztik6r6l sz6l6 2016.6vi CLV.

t6rv6nyben, a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben tdrt6n6

vedelm6r6l ds az ilyen adatok szabad 6ramhisrir6l, valamint a95/46/EK irri,nyelv hatiilyon

kiviil helyez6serol (6ltallnos adatv6delmi rendelet) sz6l6 eur6pai parlamenti ds tandcsi

(EU) 20161679 (2016. 6prilis 27.) rendeletben, az Etak, valamint az informrici6s

dnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabadsrigr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. t6rv6nyben

el<iirtak szerint jrlr el, a feldolgoz6s soriin biaositja a titoktart6si k6telezetts6g 6s az

adatv6delmi ktitelezetts6gek megtafteset.

7. a) Az adatvedelmi jogszab6lyok alapjrin a KSH, mint szervezet min6siil

adatkezel<inek, a szervezeti egys6gek munkat6rsai a c€lhoz k6tdtts6g elvere

figyelemmel feladatelliit6suk c6lj6b6l fernek hozzi az adatok.hoz.

7. b) Felek a jelen megiillapod6ssal, illetve az abban foglalt tev6kenys6giikkel

kapcsolatban k6lcs6ndsen kijelentik, hogy az adat6tad6s sor6n tudom6suka jutott

minden inform6ci6t 6s adatot - a kdzdrdekii, k6z6rdekb<il nyilvrlnos adatok kiv6tel6vel

- bizalmasan kezelnek 6s meg6riznek, ezeket a mrisik f6[ el6zetes, inisbeli hozzij6rul6sa

hi6ny6ban nem hozzrik nyilviinoss6gra vagy illet6ktelen harmadik szem6ly tudomasriLra.

7 . c) Az OOI hozz616ttl, az Stt. 2 8. $ ( 1 4). bekezdds6ben meghatSrozottak alapj 6n, hogy

a KSH az Stt. 4l .$-ban foglaltak szerinti biztonsdgos k6myezetben az itvett egyedi -
de a statisztikai egys6geket k6zvetlentil nem azonosit6 - adatokhoz tudomrinyos c6lb6l

hozzifer€stbiaositson. A jelen megrillapodrls az iivett adminisztrativ adatok Hivatalos

Statisztikai Szol96laton beliili tov6bbad6s6ra nem te{ed ki.

8. A Felek egym6s r6sz6re k6ltsdgtdrit6sre vonatkoz6 ig6ny n6lkiil bocs6tj6k rendelkez6sre a
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9. A Felek el<izetesen, a v6ltoz6sokra tdrt6n6 felkdsziil6shez sziiks6ges megfelel6 id6

biztosit6siival tij6koztatj6k eg1.rn6st az adatdtadisok tartalm6t, formrij6t, illetve hatdridej6t

drinto tervezett v6ltoz6sokr6l. Az Stt. 28. $ (2) bekezd6s alapj6n a hivatalos statisztikai

felhasznilisra val6 alkalmass6g szempontjrib6l az adminisztrativ adatforr6sok tartalm6t,

m6dszertandt, fogalmi 6s osztirlyozirsi rendszer6nek kialakitris6t 6rint6 k6rd6sekben az

adatforrrls l6trehoz6sakor, m6dositisakor, megsziintet6sekor - az eredeti adatkezel6si c6l

s6relme n6lkiil - a KSH v6lem6ny6t figyelembe kell venni.

10. A meg6llapod6s szerves rdsz6tk6pezi:

a) Az 1. szdmi melldklet ( l549.xlsx): a 1549 szrimri adatszolgiltat6s rdszletszab6lyait

tartalmazb t6bl zat

b) A 2. szdmi melbklet (9006.x1sx) a hal6lozrlsi adatok etadesdnak rlszletszabtiyai

I I . A Felek jelen megrillapod6s eset6ben is fenntartjrik a lehet6s6get, hogy amennfben az a

meg6llapodiis al6iriisakor mdg nem biztositott, azonban k6s6bb a felt6telek rendelkez6sre

tilnak, az egyes adatszolg6ltat6sok tekintet6ben a jelen meg6llapodrisban r6gziten ell6r6

adattovdbbitrisi m6dr6l 6tt6rhetnek a KSH 6ltal az Stt. 28. $ (10) bekezd6se szerint erre a

c6lra tizemeltetett elektronikus rendszerre. Az adattovribbit6s soriin a Felek r6sz6nil be kell
tartani a mindenkor hat6lyos jogszabrilyokban, valamint, a Felekre kiil6n-ktil6n ininyad6

bels6 irrinyit6 eszkdzdkben foglalt el6irdsokat. Az adatbizl.ons glrt az adatok etad6s6ig az

OOI a felel6s. Szemdlyes dtadiis eset6n az ittad sr6l k6sztilt 6tad6s-6tv6teli dokumentum

akiiftisat, elektronikus riton tdrtdn6 tovebbit6s eset6n az adatok letoltdsdt ktivettien a KSH

felel<is az adatbiztonsrig6rt.

A HVB adatok 6tad6srinak vonatkoz6s6ban az ad atok tadAsiig az adatbiztonsAg6rt a KSH

a felel6s. Szem6lyes dtadiis eset6n az 6tad6sr6l k6sziilt 6tad6s-6tv6teli dokumentum

al6ir6sdt, elektronikus riton tdrt6n6 tov6bbit6s esetdn az adatok [et6lt6s6t kdvet6en az OOI

felel6s az adatbiztons6gert.

12. Felek folyamatosan egyiittmr.ik6dnek az dltaluk feltfut, a jogszabilyokb6l ad6d6

kdtelezetts6gekkel kapcsolatosan felmeriil6 probl6m6k megoldrisa, illetve az egys6ges
jogalkalmaz6s megval6sit6sa 6rdek6ben. Ennek keret6ben els6sorban szakftiosa6lyi

szinten egyeztetnek a problern6k megold6sa, sziiks6g eset6n az egys6ges 6ll6spont

kialakit6sa 6rdek6ben.

13. A Felek ezen tulmen6en sziiks6g szerint egyeztetnek az esetleges jogszabdly m6dosit6si
javaslatokkal kapcsolatos k6z6s rill6spont kialakit6sa erdekeben.
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IV.
Kapcsolattart6k

14. Az adatszolgdltatrisok vonatkozris6ban a feladatok szakmai 6s informatikai felel6sei a

meg6llapodris mell6kleteiben kertilnek kijel6l6sre. Amennyiben konkr6t kapcsolattart6

szem6ly kijel6l6s6re nincs m6d, a felel6s szervezeti egys6g vezet6je felel az adott feladat

v6grehajt6s6ert. A kapcsolattart6 szervezeli egys6gben, szemdlyben tdrt6no vriltoz6s nem

jelenti az egyiittmiikdd6si meg6llapodiis m6dosuliisiit, a v6ltoziissal drintett F6l az rij

kapcsolattart6 szeryezeti egys6grol, szem6lyr<il 6s elerhet6s6gi adatair6l haladdktalanul

trij6koztatrlst nyujt a mdsik F6lnek.

15. Amennlben a Felek m6s kapcsolattart6t jel6lnek ki, k6telesek err6l irrisban egym6st

haladdktalanul t6jdkoztatni. Felek a meg6llapod6s aliiLirds6val egyidejiileg ktilcsdntisen

t6j6kozatjrik egymrist a kapcsolattart6k helyettesitdsdre kijelillt szemdly(ek) nev6r6l es

el6rhet6sd9616l.

16. Felek gondoskodnak an6l, hogy a szakmai 6s informatikai felel6sdket, mint kijel6lt

kapcsolattart6ikat - mint 6rintetteket - megfelel6kepp t6jdkoztassak an6l, hogy jelen

megrillapodrisban megadott szem6lyes adataikat a mrisik F6l a jelen megSllapodrlsban

meghatrirozott c6lb61 kezeli, dsszhangban a GDPR szab6lyaival. Az adatkezelAs az

adatkezelo jogos drdekeinek - a jelen szerz6d6sben foglaltak vdgrehajtdsa ds az annak

teljesit6s6vel 6sszefiigg6 kapcsolattartiis c6ljdb6l - 6rv6nyesit6s6hez sziiks6ges, jogalapja

a GDPR rendelet 6. cikk (l) bekezd6s f) pontja.

17. Felek tudom6sul veszik, hogy a kapcsolattart6k6nt megiel6lt szem6ly a GDPR rendelet 16.

6s 18. cikk6vel 6sszhangban k6rheti a szem6lyes adatainak helyesbites6t, kezel6s6nek

korlitoz6s6t, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fenniill6sa eset6n tiltakozhat

azok kezel6se ellen. A kdtelez6en megadott szem6lyes adatok kezeldsejelen meg6llapodris

megkdtdsdnek el6k6szites6vel kezd<idik ds az adatok tdrl6s6ig tart. A tdrldsre akkor

ker0lhet sor, ha a vonatkoz6 eur6pai uni6s 6s nemzeti jogszab6lyok szerint jelen

szerz6d6ssel kapcsolatos dokumentum-meg6rz6si kdtelezetts6g megsziinik.
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v.
2516 rendelkez6sek

18. A Felek jelen egyiittmtikdd6si meg6llapod6st hatirozatlan id6re kdtik. A Felek vrillaljrik,

hogy a megrillapod6st minden 6v okt6ber 3 l -ig, valamint indokolt esetben ezt megel6z<ien

feltilvizsgriljrik, ha ett6l elt6r5 id6pontban ldp hatdlyba valamely vonatkoz6 jogszabrity

m6dositisa.

1 9. A m6dositris irri,nti ig6ny jelz6sevel egyidejrileg a kezdem6nyeztl f€l itadja a m6dosit isiira

vonatkoz6 szdvegszerii tervezetet. Az irrlsbeli javaslat ritad6s6t6l sz6mitott l5 napon beltl
a Felek kdtelesek megkezdeni az egyedete*. A feliilvizsgdlat meg6llapitrisa alapjan a

Felek rendelkeznek a megiillapodds m6dositrisrir6l, vagy megsztintetdsdr6l.

20. Az egytittmrikdd6si meg6llapod6s megsztintet6s6nek elhataroz6sa eset6n a Felek

egyezlet6st kdvetcien inisban rendelkeznek a mell6kletekben ds azok ftiggel6keiben

r6szletezett adatetad6sok6l, azok form6ir6l. Tekintettel ana azonban, hogy a

megrillapodds a felek jogszabrilyban r6gzitett feladatainak zd,kken6mentes el|itrisrit
szolg6lja, a Felek kijelentik, hogy a kdzdttiik keletkezri esetleges vit6kat lehet6leg a

megrillapodiis sziiks6g szerinti m6dositiisrival rendezik.

2l.Jelen egyiittmiikdddsi meg6llapodris a mrisik F6l 6ltal tdrt6n6 alairiist kdvetd napon lep
hat6lyba.

Kelt: Budapest, 2019. gefte)"tr.{ lC}. Budapest, 2019.

Dr. Vukovich Ga

KSH elndke

Prof. Dr. Polgrir Csaba

az OOI foigazgatoja
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Felek kdpviseldi az egtiittmiikiidisi megdllapodtist elolvasds utdn, mint akaratukkol
mindenben megeg)ezft jdv.ihagxilag aldirtdk. A megdllapodds 2 eredeti, egtmdssal egtezf
pilddnyban kisz lt, amelybdl 2 pikldny a Kii4tonti Sutisfiikai Hivatal, 2 pilddny az

Orsdgos Onkoldgiai Jntizet birtokriban marad.
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Egyiittmiikdddsi meg6llapodCs

"A" r6sz

Adatdtr'6telek/Adatdtadisok iegyz6ke
Azonositri Az adaritvdtel/ adat5ladds megnevez6se Az adatiitadiis irAnya

9006 Halottvizsg6lati bizonyitv6ny OOI fel6
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Egyiittmiik0d6si megillapodis
" 8.1" r6sz

Az adat{tadis iltalinos iellemziii
Az adatdtsdisra vonstko26 alapadatok
I Az adatitadds:

L KSH azonosit6ja 9006

2. Megnevezdse magyarul Halottvizsg{lati bizonyitvin)'

3. Megnevezdse angolul Certificate on the eramination of the deceased

4. C6lja, tartalma magyarul Nemzeti Rikregiszter aktuali26lis

5. Calja, tartalma angolul Updlte of the Nrtional Cancer Register

6. Az adatok felhasznrilisrinak els<idleges tipusa Egy6b

7. Az adatAtvdtel tipusa Nem adminisztrativ adat strtisztikai c6lt 6tv6tele

8. Az Sft. ttirvdnlt6l eltdr6. az adatiitadiisra \onatkozi i$azati
jogszab5ly sz6ma 6s cime

az eg6szs6gigyi 6s ! hozzijuk kapcsol6d6 szem6lyes rdatok
kezelasa16l 6s vadelm616l szr6l6 az 1997. 6vi XLVll. T6ndny

9. Letezik-e olyan Jogszabaly, amely a hivatalos statisztikai c€lt
(KSH-nak val6) adat6tad6st korletozza? Ha igen, kirem nevezze

mes!
II. Az rdrtitadis jellemz6i:

l. Az adatitad6s rendszeressege l-6venk6nt ism6tl6d6

2. Az adatiitades gyakorisAga Evenktnti

3. Az adatdtad6s hate deje: tdrgyavet k6yetti december 3l
3.l. A hat6rid6 tipusa Tirgyavet kdvet6
3.2. Napok szdma -165

I II. Az adatdtadds m6djs:
I . Lebonyolitris m6dja: Elektronikus adatitv6tel
l.l. Elektronikus adatiitv6tel eseten. annak eszktize Esvdb
1.2. Ha az egy6b eszkdzt velasztia, kerem nevezze meg! Adathordoz6 (CD)
1.3. KARAT viilaszt6sa esetdn az adatatadas csatomeia
2. Az adatellomdny szerkezetdnck meghatdroz6ja
2. l. Az adatrillomany szerkezet 6tad6s6naFFat6fr dejE uj/v6lto26-
szerkezet eset6n

2.2. A.z adatillom|ny szerkezet leir6sa a KARAT rendszerben

3. Az adatallomenyokhoz kapcsolod6 6ndkk6szlcteket az

adatgazda szervezet...
IV Adatv6delmi rendelkez6sek:

1. Az adatallomeny tatalmaz-e az Sft. szerinti egyedi azonositesra

alkcltnas adatot?
Tartalmaz egyedi azonositdsra alkalmas adatot

2. Amennyiben az el6z6 kdrddsre !99449! velaszolt, akkor
tanalmaz-e az adatallom6ny az lnfotv. szerinti kiildnleges vagy
szemdlves adatot?

Igen, trrtalmaz kiil6nleges vagy szem6lyes adrtot

Az adatforris iellemz6i
Az eredeti adatforris, amib6l .z itvett rdatok szirmern.kl
l. Megnevez6se Halottvizss6lati bizonvitvinvok
2. Az adat$djtdsvnyilvantart6st elrendel6, alkalmazott, legfiibb
jogszab6ly sz6ma ds cime magyarul. Amennyiben sziiks6ges,
akkor tov6bbi jogszab6lyok felsorol6sdra a Jogi alapok
munkafiizetlapon van lehet6s eP.

351/2013. (X.4,) kormdnyrendelet s halottvizsgilatrdl 6s a
halottakkal kapcsolatos eljirisr6l

3. Az adat$/tjtdst/nyilv6ntandst elrendel6, alkalmazott, legftibb
jogszabrily szdma es cime angolul

Goverment decree 351/2013. (X.4.) on procedure on the
examination of the deceased and the deceased person

4. A nyilv6ntan6si egyseg leinlsa term6szetes szemtly

5. A nyilvdntan6si egysdg leir6sa angolul persons

6. A nyilv6ntartiisi egy!6gek darabslma az eredeti adatfomisban 130000
7. JeleDtet-e meg inform6ci6t azon adatok alaE6, amEiyBfaz
iitadott adatok szemaznak? Ha isen, hol drhet6ek el? (link)

IIIIIIII

III



8. Hogran ellentirzi az adatgazda aa akdn, akiknek az

adminisztrativ nyilvrintartiisba adatot kell szolgriltatnia? (Hasznil
nyilventart6srregisztert sokasSgkdnt, ktl6n 6rtesit6st kiild,
esetlesesen birsasol. stb?)
9. A nyilventartrsi es/sdgek milyen id6pontra vonatkoz6 iillapota
szerepel az adatdtad6sban?

10. Az eredeti adatforresban szerepl6 adatok frissitdsdnek

Kapcsolattart6kra vonatkoz6 sdatok

VI Kapcsolattart6k a KSH r6szirtil
Ktizponti Statisztikri Hivatal

2. T<irzssz6ma 1s30272,1

3. Szervezeten beliil a szakmai eg)sdg (fiiosaely) megnevezese N6pszimlilisi 6s nipesedasi statisztikai f6osztily

4. Szakmai l'elel<is neve Hilbert Ldszldn6
5. Szakmai felel<is telelbnsz5ma l/3,15-6873
6. Szakmai ltlel<is e-mail cime la Oksh.hu
7. Szervezeten beliil az informatikai felel6s szakmai egysdgdnek
(l6osaily) meAnevelse
8. Az informatikai felelcis neve
9. Az informalikus telefonszdma
10. Az informatikus e-mail cime

vt t. Az rdatbenvtjt6 szervezet 6s szem6ly (h! &z nem az adatgazda)
1. Nevc
2. Trirzsszima

3. Szervezeten beliil a szakmai eg/sdg (6osaaly) megnevezese

4. Szakmai feleltis neve

5. Szakmai 1'elel6s telefonszrima

6. Szakmai feleltis e-mail cime

7. Szervezeten beltil az informatikai felel6s szakmai egrsdgdnek
(f6osztdly) megnevezdse

8. Az informatikai felel6s neve

9. Az informatikus telefonszdma
10. Az informatikus e-mail cime

VtIl. Krpcsolettlrtdk sz OOI raszc16l
1. Neve Orszdsos Onkol6siai Int6zet
2. T<irzsszima

3. Szervezeten beliil a szakmai e&vs€g (f6oszt6ly) megnevezdse

4. Szakmai felel<is neve Dr. Kenessev lstvin
5. Szakmai Itlel6s telefbnszdma I t224-8600t t 19

6. Szakmai l'elel6s e-mail cime kenessey.istvon@oncol.hu

7. Szervezeten beliil az informatikai felel6s szakmai egr'sdgdnek

(f6osztily) megnevez6se
Szatm{ri Istvin

g A7 informatikus telefonszlma t t2u-4600t319t
10. Az informatik e-mail cime azoli@oncol.hu

tx. Az adltitv6tel vdgrehajtisiirr fclel6s szerverct 6s szemdly (hr r, nem a KSH)
L Neve
2. T<irzsszdma

3. Szervezeten b€liil a szakmai egrsdg (l6osztiily) megnevez€se

4. Szakmai felel6s neve

5. Szakmai felel6s telefonszdma
6. Szakmai felel<is e-mail cime

7. Szcrvczeten beliil az informatikai felel<is szakmai egysdgenek

(fi'osztdly) megnevezdse

8. Az informatikai felel<is neve
9. Az informatikus telefonszdma
10. Az informatikus e-mail cime

Kit6lt6s ditums:

l. Neve

8. Az informatikai f'elel6s ncvc

2019.09.06..

!



Egyilttmiikiid6si meg{llapod:is
"8.2" rdsz

AllomSny
min6sitdse

Halottvizsgdlsti bizonyitviny

Allom6ny Egy€b tipus
megoevez6se

Az
adatdllom6ny Adathelyek

szAma

Az adatok Az adatok

sorszama
Allomrnv tartalma Az allom6ny logikai neve Tipusa

nagysdga
vonatkozasi ive vonatkozasi 6ve -

kezd6 dv befejez6 Cv

Az dtadott dllom, kal

Az itv6tel
szoIrosit6js,



"8.3" r6sz

Dehnici6
Oszlopndv

AZ

Megnevez6s 6rt6kkdszlet M6rt6kegys

szerkezet6nek leir6sa

k6dja

Az 6tv6tel azonosit6ja,
megnevez6se:

Adatfql
logikai
neve

K6tete-
ziisdg

Oszlop
hossza

Megnevezds
(komment)

Oszlop
tipusa

Oszlop
sorrendje

Tizedes
jegyek

szima

Oszlop
form6hrma
dehm tipus

eset6n

IIIIIIIIIIIIIII

IIIII

-

IIII

IIIII

-
-

I

-
-
-

II

-

I

IIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIII

II

--II
IIII

--

IIII

IIIIIIII

-I-I

I

IIII

-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I
II

--

III

Esvatttmfi ktid6si mesillapod6s

angolul

9006 Halottvizsg6lati bizonyitviny

Vonatkoz6
si id6
tipusa

l

I



Egyiittmiiktid6si meg{llapodds

Jogi alapok r6sze

Az itYetel
azonosit6ja,

meqneYez6se:
9006 Halottvizsgilati bizonyitvdnv

Sorsz6m Jogszab6lv szima
Jogszabily megnevez6se

magyarul Jogszabdly meqnevezdse angolul

l

1997. 6vi XLVII
tdrvdny

az eg6szsdgiigyi ds a hozz4F
kapcsol6d6 szemdlyes adatok

kezel6sdr6l ds v6delm6rril sz6l6
I 997. 6vi XT.VII ttirv6nv

Act XLVIVI997 on the data
procession and protection of health-

care services and the related personal
dares

2

49i2018. (Xrr. 28.)
EMMI rendelet

kiemelt jelent6sdgr.i vagy
egydbkdnt jelent6s kdltsdgtehenel
j6,r6 megbetegeddsek kdr6r6l, a

megbeteged6seket nyilv6ntart6
betegsigregisaerl vezetl szery

kijeltilds6rrl,l, Yalamint ezen

megbetegeddsek bej elent6s6re 6s

nyilviintartds6ra vonatkoz6

Regulation
about the order of announcing and

registration of diseases with
paramount importance and significant

public burden, designation of the
operating organizations

l
3st/20t3. (x.4.)
kormAnlrendelet

korm6nyrendelet a

halottvizsg6latr6l 6s a halottakkal
kaocsolatos eli6nisr6l

Goverment decree on procedure on
the examination ofthe deceased and

the deceased oerson

4
2016. dvi CLV

tdrvenv
tdrv6ny a hivatalos statisztikiir6l Act on Official Statistics

5

6

7

It

9

10.

1l
t2
t3
l4
l5
16.

t7.
llt
l9
20
2l



Atadott adatok:
a. az elhunlt sziilet6si ideie,
b. hal6lozris6nak ideie,
c. neme!
d. TAJ-sz6ma,
e. hal6l oka (KSH TliAl--Titeiesztoii
alapok+HVB 25. pond6ban szerepl6 hal6lokra
vonatkoz6 6sszes adat)
f. lak6helye,

e. tart6zkodrisi helye


