








Kassai Dániel részére 
elektronikus úton az általa megadott kassai.daniel@hotmail.com címre. 
 
Tisztelt Adatigénylő! 
 
Az adatigénylésében foglaltaknak az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 29. § (1) bekezdésében 
meghatározott törvényes határidőben az alábbiakban teszünk eleget. 
 
Kérdés: Rendelkezik-e az intézmény intézményinfekció kontroll szabályozást tartalmazó 
helyi eljárásrenddel? 
Válasz: Igen 
Kérdés: Hány fő ellátott van az intézetben? 
Válasz: 52 fő. 
Hány fő dolgozó van az intézményben? 
Válasz: 28 fő. 
Kérdés: Hány főnél mutattak ki Covid-19 fertőzést az intézményben? 
Válasz: Álláspontunk szerint ez nem közérdekű adat, tekintettel arra, hogy következtetést 
lehet vonni ellátottjaink különleges egészségügyi adatára vonatkozóan, adott esetben ezen 
információval és a rendelkezésére álló egyéb információkkal együtt természetes személy 
ellátottunk beazonosítható. A 93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján – jogszabályi 
kötelezettség teljesítése alapján – ezen adatkörre az Operatív Törzs megkeresésére van 
válaszadási kötelezettségünk. 
E kérdésére adott válaszom tekintetében tájékoztatom, hogy amennyiben álláspontommal nem 
ért egyet, úgy az Infotv. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint jogorvoslati 
kérelemmel jelen levelem kézhezvételét követő 30 napon belül a székhelyünk szerint illetékes 
járásbírósághoz fordulhat, illetve az 52. § (1a) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósága előtt a jelen levelem kézhezvételét követő egy éven belül 
vizsgálatot kezdeményezhet. 
Kérdés: Rendelkezik-e az intézmény izolációs szobával a fertőzöttek elkülönítésére? 
Válasz: Igen. 
Kérdés: Megvalósult-e az elkülönített és egészséges gondozottak közötti átjárhatatlanság 
biztosítása? 
Válasz: igen. 
Rendelkezésre áll-e a Covid-19 fertőzöttek részére ápolószemélyzet? 
Válasz: igen. 
Az intézményben rendelkezésre álló szájmaszkok, hőmérők, védőruha, lábzsák, gumikesztyű, 
kézfertőtlenítő szerre vonatkozó kérdésekre a válasz: 
Tekintettel ezen eszközök folyamatos használatára és elhasználódására, pontos darabszámot 
megadni irreleváns, azt azonban közlöm, hogy ezen eszközökből elegendő mennyiség áll 
rendelkezésünkre és azok esetleges pótlásáról gondoskodunk. 
Kérdés: A személyzet egyéni védőeszközzel, kézfertőtlenítő szerrel való ellátása megvalósult-
e? 
Válasz: igen. 
Kérdés: A helyes kéz-higiénés gyakorlat és a szennyes textíliák kezelése megvalósult-e? 
Válasz: igen. 
Kérdés: Rendelkezik-e az intézmény megfelelő tartalék védőfelszerelés készlettel? 
Válasz: igen. 
Kérdés: Van-e az intézményben írásban kijelölt járványügyi felelős és tartott-e infekció 
kontroll képzést, erről készült-e jegyzőkönyv? 



Válasz: igen. 
Kérdés: Történt-e intézményükben mintavétel, gyorsteszt, teszt Covid-19 fertőzésre, ha igen 
hány darab? 
Válasz: nem. 
Kérdés: Küldtek-e vissza kórházból Önökhöz beteget úgy, hogy nem végeztek rajta 
koronavírus-tesztet, ha igen hány főt? 
Válasz: igen, 1 főt , a lakó elkülönítése a visszaérkezése pillanatától megvalósult. 
 
Tájékoztatom továbbá, hogy az adatigénylése teljesítéséért költségtérítést nem állapítok meg. 
 
A kérelmében ugyan utal másolatok megküldésére, azonban az adatigénylés iránti kérelme 
érdemben másolatok kiadását, megnevezését nem tartalmazza, ezért kizárólag az abban 
megfogalmazott kérdéseire adtam pontról pontra választ, melyek szíves elfogadását kérem és 
bízom abban, hogy az adatigénylését részünkről teljesítettnek tekinti. 
 
Süttő, 2020. április 20. 
 
Tisztelettel: Mogyorósiné Mészáros Gabriella 
 
                    intézményvezető és adatkezelő 
 
 
 
 
 
 
 
 


