
 

 
A Pszichiátriai Betegek Otthona által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 

 Adatbázis 
neve 

Adatbázis 
formátuma 

Adatkezelés 
 célja 

Adatkezelés 
 jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Érintettek  
köre 

Adatok 
 forrása 

Feldolgozott 
adatok fajtái 

Adatokhoz 
történő 

hozzáférés 
módja 

1. KIRA 
központilag 
telepített 
program 

Bér, 
társadalombiztosítási 
és munkaügyi adatok 

kezelése 

Az információs 
önrendelkezési jogról és 
információs szabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény, 
a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény, 
illetve a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

folyamatos Intézmény dolgozói 
Közvetlenül az 

érintettől felvett 

Bér- és 
munkaügyi, illetve 

TB adatok 

jogosultság 
alapján 

2. ECOSTAT 
központilag 
telepített 
program 

Pénzügyi, számviteli, 
raktározási adatok 

kezelése; Gondozotti 
nyilvántartás; 

Élelmezési adatbázis 
kezelés 

2011. évi CXCV. törvény az 
államháztartásról; 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet az 
Áht. végrehajtásáról; A 

számvitelről szóló 2000. évi C 
törvény; Az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény; az 1993. évi III. 
törvény a szociális 

igazgatásról és szociális 
ellátásokról; 1/2000. évi (I.7) 
SzCsM rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai 

feladatairól és működésük 
feltételeiről 

folyamatos 

Pénzügy-számvitel-
raktározás-élelmezés 

területén: a 
költségvetéssel, 
gazdálkodással 

kapcsolatos teljes 
dokumentáció, 

bizonylatok;  
Gondozotti 

nyilvántartás 
ellátottak 

 

Pénzügy-számvitel-
gazdálkodás 

területén: pénzügyi-
számviteli 

bizonylatok, 
kötelezettségvállalás 

dokumentáció; 
Gondozotti 

nyilvánntartás: 
közvetlenül az 

érintettől felvett  

költségvetés-
gazdálkodási 

adatok; 
ellátotti 

nyilvántartások 

jogosultság 
alapján 

3. 
Egészségügyi 
információs 

rendszer 

telepített 
program 

ellátottak 
egészségügyi 

dokumentációja 
(orvos dokumentáció, 

gondozotti 
eseménynapló; 

gyógyszer) 

Az információs 
önrendelkezési jogról és 
információsszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény; 
az 1993. évi III. törvény a 
szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 
 

folyamatos ellátottak 
közvetlenül az 

érintettől felvett 
egészséggügyi 
dokumentáció 

jogosultság 
alapján 

4. Novodata 
telepített 
program 

OEP engedélyes 
számítógépes 

gyógyszergazdálkodási 
rendszer 

az 1993. évi III. törvény a 
szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról; 1/2000. 
évi (I.7) SzCsM rendelet a 
személyes gondoskodást 

folyamatos ellátottak 
egyéni gyógyszerelési 

lap 
vények; 

vényösszesítők 
jogosultság 

alapján 



nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 
 
 

5. 
Vagyonnyi-
latkozatok 

Excel 
Vagyonnyilatkozatok 

nyilvántartása 

Az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény 

folyamatos 
Vagyonnyilatkozat-
tételre kötelezettek 

Közvetlenül az 
érintettől felvett 

A kötelezett neve, 
munkaköre és a 

vagyonnyilatkozat 
iktatószáma, 

leadási/visszaadási 
ideje 

Jogosultság 
alapján 

 

 


