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1. 
A kórház dolgozóinak bérszámfejtése, munkaügyi adatainak 

nyilvántartása 
2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról 
A kórház dolgozói A dolgozók bér- és munkaügyi adatai, humánpolitikai adatok 

Munkaügyi előadók, bérszámfejtők által rögzített 

adatok 
Folyamatos Oracle adatbázis-kezelő Bér- és munkaügyi osztályvezető 

 
2. 

A kórház gazdasági és gazdálkodási rendszerével 

kapcsolatos adatok nyilvántartása 

 
2000. évi C. törvény a számvitelről 

A kórház gazdasági és gazdálkodási rendszerével kapcsolatban  

álló partnerei, beszállítói 

 
A kórház gazdasági és gazdálkodási rendszerével kapcsolatos adatok 

A kórház gazdasági és gazdálkodási rendszerébe 

befogadott és kiállított számlák, szerződések, 

szállítólevelek és azok mellékletei 

 
Folyamatos 

 
Oracle adatbázis-kezelő 

 
Gazdasági igazgató 

 

 
3. 

 
 

A kórház gyógyszergazdálkodásával kapcsolatos adatok 

nyilvántartása 

2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 

törvények módosításáról. 

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos 

gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól. 

 
 
A kórház gyógyszergazdálkodásával kapcsolatban álló partnerei, 

beszállítói 

 

 
A kórház gyógyszergazdálkodásával kapcsolatos adatok 

 
A kórház gyógyszergazdálkodásával kapcsolatosan 

keletkezett számlák, szerződések, szállítólevelek és 

azok mellékletei 

 

 
Folyamatos 

 

 
MS-SQL adatbázis-kezelő 

 

 
Gyógyszertári főgyógyszerész 

4. 
A kórház fogászati ellátással kapcsolatos adatok 

nyilvántartása 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. A kórház fogászati ellátásán megjelent betegek 

A kórház fogászati ellátásán megjelent betegek kezelésével kapcsolatos 

adatok 

A betegellátásban résztvevő személyek által rögzített 

adatok 
Folyamatos DBASE adatbázis-kezelő Orvos-igazgató 

5. 
A portán keresztülhaladó gépjárművek behajtásának 

nyilvántartása 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről. 

A portán keresztülhaladó gépjárművek, engedéllyel rendelkező 

tulajdonosok 

A portán keresztülhaladó gépjárművek, engedéllyel rendelkező 

tulajdonosok adatai 

A rendszer által automatikusan és a rendszert használók 

által rögzített adatok 
Folyamatos MY-SQL adatbázis-kezelő Finanszírozási és számviteli osztályvezető 

 
6. 

 
Labordiagnosztikai és bakteriológiai adatok nyilvántartása 

 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. 

 
A kórházba labordiagnosztikai és bakteriológiai vizsgálat célból 

érkező betegek 

 
A kórházba labordiagnosztikai és bakteriológiai vizsgálat célból érkező 

betegek adatai 

A medikai rendszer által automatikusan átküldött 

vizsgálatkérések, a rendszer automatái által előállított 

adatok és a labor rendszert használók által rögzített 

adatok 

 
Folyamatos 

 
Oracle adatbázis-kezelő 

 
Labordiagnosztikai osztályvezető 

 
7. 

 
Izotópdiagnosztikai adatok nyilvántartása 

 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. 

 
A kórházba izotópdiagnosztikai vizsgálat célból érkező betegek 

 
A kórházba izotópdiagnosztikai vizsgálat célból érkező betegek adatai 

A medikai rendszer által automatikusan átküldött 

vizsgálatkérések, a rendszer által előállított képi adatok 

és az izotóplabor rendszert használók által rögzített 

adatok 

 
Folyamatos 

 
MY-SQL adatbázis-kezelő 

 
Izotópdiagnosztikai osztályvezető 

 
8. 

 
Röntgendiagnosztikai adatok és képek nyilvántartása 

 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. 

 
A kórházba röntgendiagnosztikai vizsgálat célból érkező 

betegek 

 
A kórházba röntgendiagnosztikai vizsgálat célból érkező betegek 

A medikai rendszer által automatikusan átküldött 

vizsgálatkérések, a rendszer által előállított képi adatok 

és a DICOM rendszert használók által rögzített adatok 

 
Folyamatos 

 
DICOM kezelő szoftver 

 
Röntgendiagnosztikai osztályvezető 

 
9. 

 
Járó- és fekvőbeteg egészségügyi dokumentáció 

 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. 

 
A kórházban járó- és fekvőbeteg ellátásban részesülő betegek 

A kórházban járó- és fekvőbeteg ellátásban részesülő betegek adatai és a 

kezelés során keletkezett betegellátással kapcsolatos adatok 

A kórházban járó- és fekvőbeteg ellátásban részesülő 

betegek ellátásában résztvevő személyek által 

rögzített adatok 

 
Folyamatos 

 
Oracle adatbázis-kezelő 

 
Orvos-igazgató 

         

 


