
Név Formátum 
Adatkezelés 

célja 
Jogalapja Időtartama Érintettek jogköre Adatok forrása 

Kérdőíves 
feldolgozás 

Adatvédelmi 
nyilvántartása 

jelentendő 

Hozzáférés 
módja 

Másolatkészítés 
költsége 

Asseco 
MedWorkS 

Oracle 
medikai 
rendszer 

Az egészségügyi 
és a hozzájuk 
kapcsolódó  

személyes adatok  
kezeléséről és 

védelméről  
szóló 1997. évi 

XLVII.  
Törvény 

jogszabályban 
előírt 

selejtezésig 
ellátott betegek betegellátási adatok nem nem jelentendő 

adatvédelmi 
szabályzat 

szerint 

térítési 
díjszabályzat 

szerint 

Asseco 
LabWorkS 

Oracle labor rendszer 

Az egészségügyi 
és a hozzájuk 
kapcsolódó  

személyes adatok  
kezeléséről és 

védelméről  
szóló 1997. évi 

XLVII.  
Törvény 

jogszabályban 
előírt 

selejtezésig 
ellátott betegek betegellátási adatok nem nem jelentendő 

adatvédelmi 
szabályzat 

szerint 

térítési 
díjszabályzat 

szerint 

Asseco 
PharmaGlobe 

Oracle 
gyógyszertári 

rendszer 

Az egészségügyi 
és a hozzájuk 
kapcsolódó  

személyes adatok  
kezeléséről és 

védelméről  
szóló 1997. évi 

XLVII.  
Törvény 

jogszabályban 
előírt 

selejtezésig 

intézményi járó, fekvő 
ellátás és 

gyógyszerforgalmazók 

intézményi 
gyógyszerigény 

nem nem jelentendő 
adatvédelmi 
szabályzat 

szerint 

térítési 
díjszabályzat 

szerint 

Siemens PACS MS SQL 

digitális 
röntgenkép 

tároló 
rendszer 

Az egészségügyi 
és a hozzájuk 
kapcsolódó  

személyes adatok  
kezeléséről és 

védelméről  
szóló 1997. évi 

XLVII.  
Törvény 

jogszabályban 
előírt 

selejtezésig 
ellátott betegek 

betegellátási 
adatok, digitális 

radiológiai 
eszközök 

nem nem jelentendő 
adatvédelmi 
szabályzat 

szerint 

térítési 
díjszabályzat 

szerint 



Név Formátum 
Adatkezelés 

célja 
Jogalapja Időtartama Érintettek jogköre Adatok forrása 

Kérdőíves 
feldolgozás 

Adatvédelmi 
nyilvántartása 

jelentendő 

Hozzáférés 
módja 

Másolatkészítés 
költsége 

Carestream 
PACS 

MS SQL 

digitális 
röntgenkép 

tároló 
rendszer 

Az egészségügyi 
és a hozzájuk 
kapcsolódó  

személyes adatok  
kezeléséről és 

védelméről  
szóló 1997. évi 

XLVII.  
Törvény 

jogszabályban 
előírt 

selejtezésig 
ellátott betegek 

betegellátási 
adatok, digitális 

radiológiai 
eszközök 

nem nem jelentendő 
adatvédelmi 
szabályzat 

szerint 

térítési 
díjszabályzat 

szerint 

Computrend 
EcoStat 

Oracle 
gazdasági 
rendszer 

Az 
államháztartásról 

szóló  
2011. évi CXCV. 

Törvény 

jogszabályban 
előírt 

selejtezésig 

intézményi belső és 
gazdasági partnerek 

integrációban 
átadott adatok és 

pénzügyi 
bizonylatok 

nem nem jelentendő 
adatvédelmi 
szabályzat 

szerint 

térítési 
díjszabályzat 

szerint 

DMSOne 
Kontroller 

iktató 
MS SQL 

iktatási 
rendszer 

Közfeladatot 
ellátó szerveknél 

alkalmazható 
iratkezelési 

szoftverekkel 
szemben 

támasztott 
követelményekről 
szóló 3/2018 (II. 
21.) BM rendelet 

jogszabályban 
előírt 

selejtezésig 

intézményi belső és 
adminisztrációs 

partnerek 

emailen érkező 
adatok és postán 

érkező iratok 
nem nem jelentendő 

adatvédelmi 
szabályzat 

szerint 

térítési 
díjszabályzat 

szerint 

OrgWare 
Jdolber 

Oracle 
munkaügyi 

rendszer 

A 
közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 

1992. évi 
XXXIII. Törvény 

jogszabályban 
előírt 

selejtezésig 

intézményi dolgozók 
és szerződéses 

partnerek 

bér és számfejtési 
adatok 

nem nem jelentendő 
adatvédelmi 
szabályzat 

szerint 

térítési 
díjszabályzat 

szerint 

eRAD 
 

digitális 
röntgenkép 
megosztó 
rendszer 

Az egészségügyi 
és a hozzájuk 
kapcsolódó  

személyes adatok  
kezeléséről és 

védelméről  
szóló 1997. évi 

XLVII.  
Törvény 

jogszabályban 
előírt 

selejtezésig 
ellátott betegek 

betegellátási 
adatok, 

integrációban 
átadott adatok, 

digitális radiológiai 
eszközök 

nem nem jelentendő 
adatvédelmi 
szabályzat 

szerint 

térítési 
díjszabályzat 

szerint 



Név Formátum 
Adatkezelés 

célja 
Jogalapja Időtartama Érintettek jogköre Adatok forrása 

Kérdőíves 
feldolgozás 

Adatvédelmi 
nyilvántartása 

jelentendő 

Hozzáférés 
módja 

Másolatkészítés 
költsége 

Novodata MS SQL 
vényforgalmú 
gyógyszertári 

rendszer 

Az egészségügyi 
és a hozzájuk 
kapcsolódó  

személyes adatok  
kezeléséről és 

védelméről  
szóló 1997. évi 

XLVII.  
Törvény 

jogszabályban 
előírt 

selejtezésig 

járóbetegek és 
gyógyszerforgalmazók  

nem nem jelentendő 
adatvédelmi 
szabályzat 

szerint 

térítési 
díjszabályzat 

szerint 

Készítette: Szöllősi Tamás osztályvezető 
Informatikai osztály  

2017. december 4. 

           

           
 


