
Adatbázis neve adatbázis formátuma adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama

érintettek köre, az érintettek 

kategoriái, valamint a személyes adat 

kategoriái adatok forrása adatok fajtái adatokhoz történő hozzáférés módja

Ecostat - kötelezettségvállalás modul SQL kötelezettségvállalások nyilvántartása 2015. évi CXLIII tv. A közbeszerzésekről folyamatos

ügyintézők, partnerek neve, 

elérhetőségei, cégadatok

megkötött szerződlések és beszerzési 

igények szerződések megrendelések adatai jogosultság alapján

Ecostat - pénzügy modul SQL pénzügyi és számlaadatok kezelése 2011. évi CXCV tv. folyamatos

ügyintézők, partnerek neve, 

elérhetőségei, cégadatok kimenő és bejövő számlanyilvántartás számlák adatai jogosultság alapján

Ecostat - tárgyi eszköz modul SQL tárgyi eszköz nyilvántartás kezelése 4/2013. korm. Rend. folyamatos

ügyintézők, partnerek neve, 

elérhetőségei, cégadatok tárgyi eszköz beszerzések számlák adatai jogosultság alapján

Ecostat - raktár modul SQL készletnyilvántartás 4/2013. korm. Rend. folyamatos

ügyintézők, partnerek neve, 

elérhetőségei, cégadatok készletbeszerzések számlák adatai jogosultság alapján

Ecostat - főkönyvi modul SQL számviteli adatok kezelése 2000. évi C. tv. folyamatos

ügyintézők, partnerek neve, 

elérhetőségei, cégadatok ecostat modulok- analitika számviteli bizonylatok adatai jogosultság alapján

Ecostat - gondozási díj modul SQL

intézményi ellátottak ellátással 

kapcsolatos adatainak nyilvántartása 1993. évi III. Törvény folyamatos

ügyintézők, partnerek neve, 

elérhetőségei, cégadatok

gondozási (térítési)díj, gyógyszerktg, 

távollét nyilvántartás

megállapodás adatai, 

gyógyszernyilvántartás, távollát 

jelentés, bankkivonat jogosultság alapján

Ecostat - letéti modul SQL

intézményi ellátottak saját vagyonnal 

kapcsolatos adatainak nyilvántartása 1993. évi III. Törvény folyamatos

ügyintézők, partnerek neve, 

elérhetőségei, cégadatok költőpénz nyilvántartás

megállapodás adatai, bankkivonat, 

költőpénz felhasználás bizonylatainak 

adatai jogosultság alapján

Ecostat - élelmezés modul SQL

intézményi élelmezési tevékenység 

adminisztrációja 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet folyamatos

ügyintézők, partnerek neve, 

elérhetőségei, cégadatok

készlet modul, étlap, étkezők 

nyilvántartása

élelmezési tevékenység bizonylatainak, 

dokumentumainak adtai jogosultság alapján, kérelem alpján

SZIA rendszer elektronikus

munkavállalókkal és ellátottakkal 

kapcsolatos adatszolgáltatás Belső szabályozás folyamatos

ügyintézők, munkavállalók, ellátottak 

neve, születési hely, idő, anyja neve, 

lakcím, adószám, TAJ, 

kérelem, megállapodás, KIRA 

dokumentumok

munkavállaók és ellátottak szeméyes és 

különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

KIRA elektronikus

munkavállalókkal kapcsolatos 

adatszolgáltatás 1992. évi XXXIII. Törvény folyamatos

ügyintézők, munkavállalók, ellátottak 

neve, születési hely, idő, anyja neve, 

lakcím, adószám, TAJ munkavállalók személyi okmányai

munkavállaók személyes és különleges  

adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

KENYSZI elektronikus ellátokkal kapcsolatos adatszolgáltatás 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

folyamatos

ügyintézők, munkavállalók, ellátottak 

neve, születési hely, idő, anyja neve, 

lakcím, adószám, TAJ kérelem, megállapodás

ellátottak személyes és különleges 

adtai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

JELENT program (OEP) elektronikus ellátokkal kapcsolatos adatszolgáltatás 1997. évi LXXX. törvény 44/A. § folyamatos

munkavállalók, ellátottak neve, 

születési hely, idő, anyja neve, lakcím, 

adószám, TAJ kérelem, megállapodás ellátottak személyes adtai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

visual Ixdoki elektronikus orvosi dokumentáció

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet, 1997. 

évi CLIV. Törvény folyamatos

munkavállalók, ellátottak neve, 

születési hely, idő, anyja neve, lakcím, 

adószám, TAJ

ellátott, törvényes képviselő, ápoló-

gondozó személyzet, orvos ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

WiniDokiszoc.Extra elektronikus orvosi dokumentáció

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet, 1997. 

évi CLIV. Törvény folyamatos

munkavállalók, ellátottak neve, 

születési hely, idő, anyja neve, lakcím, 

adószám, TAJ

ellátott, törvényes képviselő, ápoló-

gondozó személyzet, orvos ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Viktória Szociális Otthon Program elektronikus orvosi dokumentáció

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet, 1997. 

évi CLIV. Törvény folyamatos

munkavállalók, ellátottak neve, 

születési hely, idő, anyja neve, lakcím, 

adószám, TAJ

ellátott, törvényes képviselő, ápoló-

gondozó személyzet, orvos ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Medi-Comp elektronikus orvosi dokumentáció

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet, 1997. 

évi CLIV. Törvény folyamatos

munkavállalók, ellátottak neve, 

születési hely, idő, anyja neve, lakcím, 

adószám, TAJ

ellátott, törvényes képviselő, ápoló-

gondozó személyzet, orvos ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

SZ2000W program elektronikus orvosi dokumentáció

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet, 1997. 

évi CLIV. Törvény folyamatos

munkavállalók, ellátottak neve, 

születési hely, idő, anyja neve, lakcím, 

adószám, TAJ

ellátott, törvényes képviselő, ápoló-

gondozó személyzet, orvos ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Elhelyezési kérelem és mellékletei papír alapú várakozó nyilvántartásba vétele 9/1999. (XI.24.)SzCsM rendelet  folyamatos

ellátottak neve, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, adószám, TAJ

ellátott, törvényes képviselő 

nyilatkozata ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Adatlap alapvizsgálathoz papír alapú

alapvizsgálat , fejlesztő 

foglalkoztatáshoz szüksége viszgálat

9/1999. (XI.24.)SzCsM rendelet  1993. 

évi III. tv. folyamatos

ellátottak neve, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, adószám, TAJ

ellátott, törvényes képviselő 

nyilatkozata ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Előgondozási adtalap papír alapú előgondozás 9/1999. (XI.24.)SzCsM rendelet  folyamatos

ellátottak neve, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, adószám, TAJ

ellátott, törvényes képviselő 

nyilatkozata ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Megállapodás papír alapú intézményi jogviszony létesítése 1/2000. (I. 7 ) SzCsM rendelet folyamatos

ellátottak neve, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, adószám, TAJ ellátott, törvényes képviselő ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Jövedelemnyilatkozat papír alapú személyi térítési díj megállapítása 1/2000. (I. 7 ) SzCsM rendelet folyamatos

ellátottak neve, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, adószám, TAJ ellátott, törvényes képviselő ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

Adatbázisok, nyilvántartások



Közgyógy ellátás igénylése papír alapú közgyógy ellátás igénybe vétele 1993. évi III. tv. folyamatos

ellátottak neve, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, adószám, TAJ ellátott, törvényes képviselő ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Ápolási dokumentáció adatlapjai papír alapú ellátás biztosítása

1/2000. (I. 7 ) SzCsM rendelet                          

1993. évi III. tv.              Belső 

szabályozás folyamatos

ellátottak neve, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, adószám, TAJ

ellátott, törvényes képviselő, ápoló-

gondozó személyzet, orvos ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Vizitfüzet papír alapú ellátás biztosítása

1/2000. (I. 7 ) SzCsM rendelet                          

1993. évi III. tv.              Belső 

szabályozás folyamatos

ellátottak neve, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, adószám, TAJ

ellátott, törvényes képviselő, ápoló-

gondozó személyzet, orvos ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Egyéni fejlesztési/gondozási terv papír alapú ellátás biztosítása 1/2000. (I. 7 ) SzCsM rendelet folyamatos

ellátottak neve, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, adószám, TAJ

ellátott, törvényes képviselő, ápoló-

gondozó személyzet, ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Eseménynapló papír alapú ellátás biztosítása 1/2000. (I. 7 ) SzCsM rendelet folyamatos

ellátottak neve, születési hely, idő, 

anyja neve, lakcím, adószám, TAJ

ellátott, törvényes képviselő, ápoló-

gondozó személyzet, ellátott személyes és különleges adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Felvételi kérelem papír alapú

belső szabályozásnak és a 

munkavállalók foglalkoztatásával 

kapcsolatos jogszabályoknak való 

megfelelés 1992. évi XXXIII. tv, belső szabályozás folyamatos

munkavállalók születési hely, idő, anyja 

neve, lakcím, adószám, TAJ, végzettség munkavállaló 

munkavállaók személyes és különleges 

adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Személyi anyag papír alapú

belső szabályozásnak és a 

munkavállalók foglalkoztatásával 

kapcsolatos jogszabályoknak való 

megfelelés 1992. évi XXXIII. tv, belső szabályozás folyamatos

munkavállalók születési hely, idő, anyja 

neve, lakcím, adószám, TAJ, végzettség munkavállaló 

munkavállaók személyes és különleges 

adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

KIRA által előállított dokumentumok papír alapú

belső szabályozásnak és a 

munkavállalók foglalkoztatásával 

kapcsolatos jogszabályoknak való 

megfelelés 1992. évi XXXIII. tv, belső szabályozás folyamatos

munkavállalók születési hely, idő, anyja 

neve, lakcím, adószám, TAJ, végzettség KIRA rendszer

munkavállaók személyes és különleges 

adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

KIRA mentett listák Excell, pdf

belső szabályozásnak és a 

munkavállalók foglalkoztatásával 

kapcsolatos jogszabályoknak való 

megfelelés 1992. évi XXXIII. Tv,  belső szabályozás folyamatos

munkavállalók születési hely, idő, anyja 

neve, lakcím, adószám, TAJ, KIRA rendszer

munkavállaók személyes és különleges 

adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján

Továbbképzési terv Excell, pdf

belső szabályozásnak és a 

munkavállalók foglalkoztatásával 

kapcsolatos jogszabályoknak való 

megfelelés

9/2000. (VIII.4) SzCsM , 25/2017. EMMI 

rendelet folyamatos

munkavállalók születési hely, idő, anyja 

neve, lakcím, adószám, működési 

nyilvántartási szám, végzettség munkavállaló

munkavállaók személyes és különleges  

adatai

jogszabály, jogosultság alapján, 

kérelem alpján


