
Sorszám Adatbázis neve Formátum Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Érintettek köre Adatok forrása

1.

Az Országos 

Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatósá által 

fenntartott és üzemeletetett 

Támogatási Életút Bázis 

Adatok szakrendszer: a 

TÉBA,  illetve a GATH 

rendszer.

Informatikai 

szakrendszer / 

program 

Az ellátásra, illetve 

támogatásra való 

jogosultság 

megállapítása, 

folyósítása

A családok támogatásáról szóló 

1998. évi LXXXIV. törvény, 

valamint a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségéről 

szóló 1998. évi XXVI. törvény. A 

földgázpiaci egyetemes 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

értékesítés árak megállapításáról 

és alkalmazásáról szóló 

69/2016.(XII.29.) NFM rendelet.

Folyamatos, de az 

ellátásra való jogosultság 

megszűnésétől számított 

5 év elteltével - a 

jogszabályban 

meghatározott 

kivételekkel - a személyre 

vonatkozó adatokat törölni 

kell.

Családtámogatási 

ellátást, vagy 

gázártámogatást 

igénylő 

személyek.

A Közigazgatási és 

Elektronikus 

Közszolgáltatások 

Központi Hivatala 

(természetes azonosítók, 

állandó- és tartózkodási 

címek), a Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő (TAJ szám 

validálása, ellátások 

ütköztetése), az Oktatási 

Hivatal (tanulói 

jogviszonyhoz kapcsolódó 

dokumentumok).

2.

A Magyar Államkincstár 

által fejlesztett és 

üzemeltetett szakrendszer: 

a LAKHAT

Informatikai 

szakrendszer / 

program 

Az adatkezelés 

jogalapjául szolgáló 

rendeletekben 

meghatározott 

szerződéses adatok 

nyilvántartása

A lakáscélú állami 

támogatásokról szóló 12/2001. 

(I.31.) korm. rendelet, a fiatalok, 

valamint a többgyermekes 

családok lakáscélú kölcsöneinek 

állami támogatásáról szóló 

134/2009.(VI.23.) korm. 

rendelet,a lakásépítési 

támogatásról szóló 

256/2011.(XII.6.) korm. rendelet, 

az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásokról szóló 

16/2016.(II.10.) korm. rendelet, a 

használt lakás vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető családi 

otthonteremtési kedvezményről 

szóló 17/2016.(II.10.) korm. 

rendelet. 

Folyamatos

A támogatásban 

részesített 

magánszemélyek

A hitelintézetek (a 

támogatott személyek és 

ingatalnok adatati), a 

Közigazgatási és 

Elektronikus 

Közszolgáltatások 

Központi Hivatala 

(természetes azonosítók, 

állandó- és tartózkodási 

címek), a TAKARNET 

rendszeren keresztül 

online hozzáférés az 

ingatlan-nyilvántartás 

szerinti aktuális adataihoz.

3.

A Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő által üzemeltett, 

a Társadalombiztosítási 

Azonosító Jelet (TAJ 

számot) tartalmazó 

adatbázis  valamint a 

bejelentett személyek 

jogviszony adatait  

tartalmazó adatbázis, a 

TAJ/BSZJ 

Informatikai 

rendszer/program

A Társadalombiztosítási 

Azonosító Jelet,    

valamint a Bejelentett 

Személyek 

Jogviszonyadatait 

tartalmazó  közhiteles 

nyilvántartás kezelése, 

karbantartása.

A társadalombiztosítás 

ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról és e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi 

LXXX. törvény, valamint a 

végrehajtására kiadott 195/1997. 

(XI. 5.) korm. rendelet   a 

kötelező egészségbiztosításról 

szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, 

valamint a végrehajtására kiadott 

217/1997. (XII. 1.) korm. 

rendelet, az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény, 

valamint a személyazonosító jel 

helyébe lépő azonosítási 

módokról és az azonosítási 

kódok használatáról szóló 1996. 

évi XX. törvény.                    

folyamatos

A biztosítottak, 

illetve a kizárólag 

egészségügyi 

szolgáltatásra 

jogosult 

személyek

A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, a 

foglalkoztatók, az egyéni 

vállalkozók, az őstermelők, 

ellátást folyósító szervek, 

más közigazgatási 

szervek.  

4.

Az Országos 

Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság által 

fejlesztett és üzemeletetett 

Központi Elektronikus 

Egyéni Nyilvántartás 

(KELEN) szakrendszer: a 

KELEN

Informatikai 

rendszer/program

A nyugellátások és más 

nyugdíjszerű ellátások 

megállapítása, 

folyósítása, ellenőrzése.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. évi 

LXXXI. törvény, valamint a 

végrehajtására kiadott 168/1997- 

(X.6.) korm. rendelet. 

folyamatos

Saját jogú, vagy 

hozzátartozói 

ellátást, illetve  

más nyugdíjszerű 

ellátást, hatósági 

bizonyítványt 

igénylő 

személyek, 

adategyeztetési 

eljárásban érintett 

biztosítottak (volt 

biztosítottak).

A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, a 

foglalkoztatók, az egyéni 

vállalkozók, az őstermelők, 

ellátást folyósító szervek, 

más közigazgatási 

szervek. (2010-től a NAV 

külön megállapodás 

alapján évente a tárgyévet 

megelőző évről 

elektronikus úton átadja a 

szükséges adatokat.)   

5.

Az Országos 

Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság által - a 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság szakmai 

közreműködésével - 

üzemeletett Rehabilitációs 

Szakigazgatási Rendszer: 

az RSZR

Informatikai 

rendszer/program

A megváltozott 

munkaképességű 

személyek rokkantsági, 

vagy rehabilitációs 

ellátásának 

megállapítása, 

folyósítása és 

ellenőrzése, 

Rehabilitációs Kártyára 

jogosítás elvégzése.

A megváltozott 

munkakaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi 

CXCI. Törvény, valamint a 

valamint a megváltozott 

munkaképességű személyek 

ellátásaival kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló 

327/2011.(XII.29.) korm. 

rendelet.

folyamatos

A rokkantsági, 

vagy rehabilitációs 

ellátást, illetve 

Rehabilitációs 

Kártyát igénylő, 

valamint hatósági 

bizonyítvány 

kiadását kérő 

személyek 

A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, a 

foglalkoztatók, az egyéni 

vállalkozók, az őstermelők, 

ellátást folyósító szervek, 

más közigazgatási 

szervek. (2010-től a NAV 

külön megállapodás 

alapján évente a tárgyévet 

megelőző évről 

elektronikus úton átadja a 

szükséges adatokat.)   

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatal

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Adatbázisok, nyilvánatartások


