
Hozzájáruló nyilatkozat 
SARS-CoV-2 vírus előszűrés  

PCR-vizsgálattal (nemzetközi standardoknak megfelelő eljárással) 
 

Alulírott, 

Név: .....................................................................................     Születési hely, idő: .............................................................. 

Anyja neve: .........................................................................     TAJ szám*: ......................................................................... 

Lakcím: ................................................................................................................................................................................. 

Telefonszám: ............................................................. E-mail cím: ....................................................................................... 

Mintavétel ideje (dátum, óra, perc is): ................................................................................................................................... 

 
(*Amennyiben nem rendelkezik TAJ számmal az EU-kártya száma, nem EU-országból származó betegek esetén 
útlevélszám írandó be) 
 
Nyilatkozom, hogy a DriveCell System Zrt. részéről (székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 18.; adószám: 24919397-
2-41; képviseli: Pfeilmayer Dávid vezérigazgató), mint Adatkezelőtől a mintaadás előtt tájékoztatást kaptam a 
vizsgálatról, valamint az adataim kezelésének részleteiről, a csatolt tájékoztatót elolvastam, megértettem, a mintavételi 
útmutató előírásait megismertem és betartom. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a fent 
megadott adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a saját magam által levett mintából előszűrés céljából a SARS-CoV-2 vizsgálatot elvégezzék, 
a mintámat, a megadott személyazonosító adataimat, illetve a vizsgálattal kapott adatokat együttesen, a vonatkozó 
adatvédelmi jogszabályok követelményeinek megfelelően kezeljék az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő szerződéses partnere (RÓKATÜNDÉR Egészségügyi Szolgáltató Kft.  
(székhely: 1025 Budapest Nagybányai út 34/A., adószám: 13499345-2-41; képviseli: Dr. Viczián Ágnes ügyvezető) a 
vizsgálati eredményt az általam megadott e-mail címre elektronikus formában juttassa el titkosított dokumentum 
formájában. Tudomásul veszem, hogy az interneten történő adatközlés a fenti biztonsági intézkedések mellett is 
kockázatokkal jár, amelyre az Adatkezelőnek nincs befolyása. A fenti kockázatot elfogadom. Vállalom, hogy pozitív 
eredmény esetén háziorvosomat soron kívül értesítem és követem a hivatalos járványügyi protokollnak megfelelő 
utasításokat.  
  
Nyilatkozom arról, hogy pozitív eredmény esetén haladéktalanul értesítem háziorvosomat, vagy kezelőorvosomat, aki 
az aktuális érvényes EMMI kézikönyv, NNK eljárásrend és WHO guideline alapján jár el.  
  
Tudomásul veszem, hogy az ön-mintavétel során a mintavételi technika be nem tartásából származó esetleges hibás 
mintavételért, az ebből fakadó álnegatív eredményért a minta feldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
Tudomásul veszem, hogy bármely adat hiányában a vizsgálatot a minta feldolgozójának nem áll módjában elvégezni. 
 
Tudomásul veszem, hogy a mintából készült oldat 30 napon belül megsemmisítésre kerül. 
 
 

Kelt: ………………………. , 2020. ………………………. 
 
 

………………………………………… 
aláírás* 

 
*18 éven aluli személy esetén a hozzájárulást a törvényes képviselőnek kell megadni. 
(Cselekvőképtelen kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen személy esetén a hozzájárulást törvényes képviselője 
adhatja meg. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú, vagy e tekintetben egyébként korlátozottan cselekvőképes személy 
hozzájárulása törvényes képviselőjének hozzájárulásával együtt érvényes.) 


