
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály által fenntartott adatbázisok / nyilvántartások leíró adatai 

 

Sor-
szám 

Adatbázis / 
nyilvántartás neve 

Formátum 
Adatkezelé
s célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Érintettek köre Adatok forrása 

Gyűjtött / 
feldolgozott 
adatok fajtája 
(személyes / 
különleges / 

bűnügyi 
személyes / 
közérdekű / 
közérdekből 

nyilvános adat) 
1. IR - Integrált munkaügyi 

rendszer – központi 
program 

Elektronikus Jogszabályi 
előírás és 
működési 
feltétel 

1991. évi IV. tv. Folyamatos Ügyfelek, 
munkáltatók 

Ügyfelektől, 
munkáltatóktól 

Személyes 

2. FPIR – Pénzügyi rendszer 
– központi program 

Elektronikus Működési 
feltétel 

1991. évi IV. tv. Folyamatos Ügyfelek, 
munkáltatók 

Ügyfelektől, 
munkáltatóktól 

Személyes 
 

3. Munkaerő-kölcsönzők 
megyei nyilvántartása 

Kézi  Jogszabályi 
előírás 

118/2001. 
(VI.30.) Korm. 
rend.  

Folyamatos Munkaerő-
kölcsönzők 

Munkaerő-
kölcsönzőktől 

Közérdekű  

4. Magán munkaközvetítők 
megyei nyilvántartása 

Kézi  Jogszabályi 
előírás 

118/2001. 
(VI.30.) Korm. 
rend 

Folyamatos Munkaerő-
közvetítők 

Munkaerő-
közvetítőktől 

Közérdekű 

5. Harmadik országbeli 
állampolgárok 
magyarországi 
munkavállalása – 
központi program 

Elektronikus  Jogszabályi 
előírás 

445/2013. 
(XI.28.) Korm. 
rend. 

Folyamatos 3. országbeli 
munkavállalók, 
munkáltatók 

Bevándorlási és 
Menekültügyi 
Hivataltól, 
Munkáltatóktól 

Személyes 

6. Külföldi állampolgárok 
engedélymentes 
foglalkoztatásának 
bejelentése – központi 
program 

Elektronikus Jogszabályi 
előírás 

355/2007. 
(XII.23.) Korm. 
rend., 
445/2013. 
(XI.28.)Korm. 
rend. 

Folyamatos Külföldi 
állampolgárok 

Munkáltatóktól Személyes 

7. 
 
 
 
 

Megtérítés Informatikai 
Rendszere (MIR) 

országos 
elektronikus 
szakrendszer 

Megtérítési 
eljárások 
lefolytatása 
dokumentu
mok 
iktatása 

1997. évi 
LXXXIII. 
törvény 79. § 

2005. 06. 
hónaptól 

Baleseti sérültek, 
foglalkoztatók, 
kötelezettek. 

TAJ-BSZJ, 
ITP 2000, 
FOGLINFO,KMR, 
FEOR kódtár 
Intézményi 
Adattárház 

személyes adat, 
különleges adat 



8. NYUGDMEG rendszer elektronikus Igényelbírál
ás 

1997. évi 
LXXXI. tv. 
(Tny.) 1. § (1) 
bek., 1997. évi 
LXXX. tv. (Tbj.) 
2. § (3) bek., 
1997. évi 
LXXXIII. tv. 
(Ebtv.) 51. § (2) 
bek. 

Az 
adatkezelési 
cél 
megvalósulás
áig (2011. évi 
CXII. tv. 4. § 
(2) bek. 
alapján) 

ügyfél, 
foglalkoztatók, 
Kormányhivatalo
k 
nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervei, 
ONYF, 
Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság 

igénybejelentő 
lapok, közhiteles 
nyilvántartások 

személyes 

9. KELEN  elektronikus A 
társadalom
biztosítási 
ellátások 
alapjául 
szolgáló 
nyilvántart
ás 

Tbj. 40. § a), 
Tny. 96. §, 
2003. évi XCII. 
törvény (Art.) 
52. § (7) ba) 

Az 
adatkezelési 
cél 
megvalósulás
áig (2011. évi 
CXII. tv. 4. § 
(2) bek. 
alapján) 

ügyfél, 
foglalkoztatók, 
NAV, 
Kormányhivatalo
k 
nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervei, 
ONYF, 
Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság 

NAV 
adatszolgáltatás, 
NEAK 
adatszolgáltatás, 
foglalkoztatók 
(2010 előtti 
adatoknál) 

személyes 

10. NYUFUR elektronikus Folyósítási 
adatok 
nyilvántart
ása 

1997. évi 
LXXXI. tv. 1. § 
(1) bek., 2011. 
évi CLXVII. tv. 
2. § (1) bek., 
333/2011. (XII. 
29.) Korm. 
rend. 1. §, 
2011. évi CXCI. 
tv. 18. § (1) 
bek., 
327/2011. (XII. 
29.) Korm. 
rend. 1. § (4) 
bek. 

Az 
adatkezelési 
cél 
megvalósulás
áig (2011. évi 
CXII. tv. 4. § 
(2) bek. 
alapján) 

ügyfél, 
Kormányhivatalo
k 
nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervei, 
ONYF, 
Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság 

megállapító 
határozatok, 
végzések, 
közhiteles 
nyilvántartások 

személyes 

11. MÉLTÁN rendszer elektronikus Méltányoss
ági 
megállapítá
st/emelést 
igénylők 
nyilvántart
ása 

Tny. 66. §, 
168/1997. 
(X.6.) Korm. 
rendelet (TnyR.) 
72/B. § 

Az 
adatkezelési 
cél 
megvalósulás
áig (2011. évi 
CXII. tv. 4. § 
(2) bek. 
alapján) 

ügyfél, 
Kormányhivatalo
k 
nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervei, 
ONYF, 
Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság 
 

Igénybejelentő 
lapok 

személyes 



12. SEGÉLY rendszer elektronikus Egyszeri 
segélyt 
igénylők 
nyilvántart
ása 

Tny. 66. §, 
168/1997. 
(X.6.) Korm. 
rendelet (TnyR.) 
72/B. § 

Az 
adatkezelési 
cél 
megvalósulás
áig (2011. évi 
CXII. tv. 4. § 
(2) bek. 
alapján) 

ügyfél, 
Kormányhivatalo
k 
nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervei, 
ONYF, 
Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság 

Igénybejelentő 
lapok 

személyes 

13. 
 

Közfoglalkoztatási 
Támogatások 
Keretrendszere (KTK) 

elektronikus közfoglalko
ztatási 
programok
kal 
kapcsolatos 
feladatok 
ellátása 

1991. IV. tv 
57/B. § 

folyamatos közfoglalkoztatók, 
közfoglalkoztatott
ak 

közfoglalkoztatók, 
közfoglalkoztatott
ak 

személyes 

 


