
 3. számú melléklet 

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály eljárásai során használt adatbázisok 

és nyilvántartások 

 

I. Osztályai:  
 Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály 

 Egészségbiztosítási Osztály 

 Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 

 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

 

II. Feladataik: 

II.1. Családtámogatási és lakástámogatási szakterület 

II.2. Egészségbiztosítási szakterület 

II.3. Nyugdíjbiztosítási szakterület 

II.4. Rehabilitációs szakterület 

 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, 

formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves 

adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő 

nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai: a közfeladatot ellátó szerv által- 

alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a 

másolatkészítés költségei 

 

 

II.1. Családtámogatási és lakástámogatási szakterület 

 

Nyilvántartás 

A családok támogatásáról szóló, 1998. évi LXXXIV. törvény 45.§-ban foglaltak alapján, továbbá, a 

családtámogatási ellátásokkal és a fogyatékossági ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására 

jogosult hatóság a családtámogatási ellátásokkal és a fogyatékossági ellátásokkal kapcsolatosan 

egységes szociális nyilvántartást vezet. A családtámogatási ellátásokkal és a fogyatékossági 

ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság az egységes szociális 

nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával államigazgatási szervet vagy 

kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg, kivéve ha e korlátozás alól a szakmai 

irányító miniszter előterjesztésére a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának 

biztosításáért felelős miniszter a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások 

fokozottabb védelméről szóló törvényben meghatározott egyedi felmentést ad. 

Az egységes szociális nyilvántartás a családtámogatási ellátás jogcíme és összege adatkör, valamint 

a fogyatékossági ellátás jogcíme és összege adatkör tekintetében közhiteles hatósági 

nyilvántartásnak minősül. ( szociális nyilvántartás rendszere) 

 

 

Adatbázis 

A szakmai irányító szerv – az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság – által fenntartott és 

üzemeltetett Támogatási Életút Bázis Adatok szakrendszer (TÉBA), valamint a GATH rendszer. 



 

Az adatkezelés célja és jogalapja, időtartama 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi törvény 45.§., valamint a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23/F.§ továbbá, A földgázpiaci 

egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 

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

 

Az igényelbíráló szerv természetes személyről adatokat a családtámogatási ellátások megállapítása, 

folyósítása és ellenőrzése céljából - TAJ számon - tart nyilván. A családok támogatásáról szóló, 1998. 

évi LXXXIV. törvény 46.§-a alapján, ha törvény másként nem rendelkezik, a 45. § (2) bekezdés 

szerinti adatok alapján vezetett nyilvántartásból a családtámogatási ellátásra való jogosultság 

megszűnésétől számított öt év elteltével - a szolgálati időre jogosító ellátások kivételével - törölni kell 

az adott személyre vonatkozó adatokat. 

 

Érintettek köre 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 2.§-ban, illetve a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló, 1998. évi XXVI. törvény 23.§-ban meghatározottak, 

továbbá a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és 

alkalmazásáról szóló 69/2016.(XII.29.) NFM rendelet 13.§-ában meghatározottak. 

 

 

Adatok forrása 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXI. törvény 48.§. alapján, családtámogatási igazgatási 

eljárás során az igényelbíráló szerv adatot kérhet az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős 

szervtől, illetve az egészségbiztosítási szervtől, továbbá a polgárok személyi adatait és lakcímét 

nyilvántartó szervtől a családtámogatási ellátásra való jogosultság elbírálása, illetve a jogosultság 

fennállásának ellenőrzése céljából, továbbá a családok támogatásáról szóló, 1998. évi LXXXIV. 

törvény 36/A.§. (1) illetve (3) bekezdései alapján, a köznevelési intézményben tanulmányokat folytatók 

tanulói jogviszonyának létesítéséről, fennállásáról és megszűnéséről a Kormány által az oktatásért 

felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv az 

egységes szociális nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat ellátó szerven, 

szervezeten keresztül adatot szolgáltat a családtámogatási ügyben eljáró hatóság részére. Az adatok 

átadásának módjáról az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes 

feladatainak ellátására kijelölt szerv és a központi családtámogatási szerv megállapodást köt. A 

felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatók hallgatói jogviszonyának fennállásáról és annak 

megszűnéséről a kormány által az oktatásért felelős miniszter felsőoktatási feladatkörébe tartozó 

egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv az egységes szociális nyilvántartással kapcsolatos 

adatfeldolgozási feladatokat ellátó szerven, szervezeten keresztül adatot szolgáltat a 

családtámogatási ügyben eljáró hatóság részére. Az adatok átadásának módjáról az oktatásért felelős 

miniszter felsőoktatási feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv és a központi 

családtámogatási szerv megállapodást köt. 

 

 

Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 

Az családtámogatási ügyintézést támogató TÉBA informatikai rendszer alkalmazásával más 

hatóságok informatikai rendszereihez is kapcsolódnak elektronikusan az ügyfeldolgozás és elbírálás 



során. Ilyen kapcsolódás van például a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatalával (természetes azonosítók, állandó- és tartozódási cím egyeztetése tekintetében), az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (TAJ szám validálása, az OEP adatbázisában szereplő 

ellátások ütköztetése kapcsán), valamint az Oktatási Hivatallal (tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó 

dokumentumok vonatkozásában). A megkeresett hatóságoktól elektronikusan érkezett adatközlést 

aláírás és bélyegző nélkül is hitelesnek kell tekinteni. 

 

Hozzáférés módja 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvényben foglaltak alapján, az érintett személy vagy képviselője a nyilvántartásba betekinthet, az 

iratokról másolatot, illetőleg felvilágosítást kérhet. Az adatbázisokhoz kizárólag a hatósági ügyintézés 

során, annak érdekében lehet hozzáférni. 

 

 

II.2. Egészségbiztosítási szakterület 

 

Nyilvántartás 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által fenntartott és üzemeltetett Bejelentett Személyek 

Jogviszonyadatai (BSZJ) rendszer. 

 

Adatbázis 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által fenntartott és üzemeltetett, és a kormányhivatalok 

egészségbiztosítási igazgatási szervei által kezelt ’BSZJ’ rendszer. 

 

Az adatkezelés célja és jogalapja, időtartama 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról és  e szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997 évi LXXX. Törvény (Tbj.) 5. § és 16. § valamint a végrehajtásáról szóló 195/1997.(XI.5) 

Kormányrendelet, 3 -4/B §.bekezdésének értelmében a hatáskörbe utalt jogviszonyok nyilvántartása. 

Az adatok kezelésének időtartama nincs, az adatoknak elévülési ideje nincs. 

 

Érintettek köre  

A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § és 16.§ alapján meghatározottak. 

 

 

Adatok forrása 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról és  e szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997 évi LXXX. törvény 44/A §- ban meghatározottak szerint. 

 

Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 

A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 42.§ és 43. §. 

 

Hozzáférés módja 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról és  e szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997 évi LXXX. törvény 43.§ (4) szerint. 



 

 

II.3. Nyugdíjbiztosítási szakterület 

Nyilvántartás 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja által fenntartott és üzemeltetett 

Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartás (NYENYI). 

 

Adatbázis 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által fenntartott és üzemeltetett, és a kormányhivatalok 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei által kezelt ’KELEN’ rendszer. 

 

Az adatkezelés célja és jogalapja, időtartama 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 96. § (1) bekezdésének 

értelmében a nyugellátások és a hatáskörbe utalt más ellátások megállapítása, folyósítása, 

ellenőrzése; továbbá a nyugdíjbiztosítást illető befizetések érdekében tartható nyilván adat. Az adatok 

kezelésének időtartama nincs, az adatoknak elévülési ideje nincs. 

 

Érintettek köre  

A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 4. § a)-f), i) pontjai; 5. §-a meghatározottak. 

 

Adatok forrása 

2010. január 1. napját követő időtartamokra a NAV külön megállapodás alapján évente a tárgyévet 

megelőző évről átadja az adatokat. A 2009. december 31. napját megelőző időtartamok 

vonatkozásában a foglalkoztató szolgáltat adatot az adott évre vonatkozó visszamenőleges NYENYI-

adatszolgáltatás keretei között. 

 

Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 

A Tny. 96. § (2) bekezdésében felsoroltak. 

 

Hozzáférés módja 

Az ügyfél Tny. 96. § (8) bekezdése szerinti kérelmére a vonatkozásában tárolt NYENYI-adatokról, 

költségmentesen. Az adatbázisokhoz kizárólag a hatósági ügyintézés során, annak érdekében lehet 

hozzáférni. 

 

 

II.4. Rehabilitációs szakterület 

 

Nyilvántartás 

Az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) által fenntartott és 

üzemeltetett Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer (a továbbiakban RSZR). 

 

Adatbázis 

Az NRSZH által fenntartott és üzemeltetett, és a kormányhivatalok rehabilitációs szervei által kezelt 

’RSZR’ rendszer. 

 



Az adatkezelés célja és jogalapja, időtartama 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény 21. § és 21/A § bekezdésének értelmében az ellátások megállapítása, 

folyósítása, ellenőrzése; továbbá a nyugdíjbiztosítást illető befizetések érdekében tartható nyilván 

adat. Az adatok kezelésének időtartama nincs, az adatoknak elévülési ideje nincs. 

 

Érintettek köre  

A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 4. § a)-f), i) pontjai; 5. §-a meghatározottak. 

 

Adatok forrása 

A 2010. január 1. napját követő időtartamokra a NAV külön megállapodás alapján évente a tárgyévet 

megelőző évről átadja az adatokat. A 2009. december 31. napját megelőző időtartamok 

vonatkozásában a foglalkoztató szolgáltat adatot az adott évre vonatkozó visszamenőleges NYENYI-

adatszolgáltatást kéri a rehabilitációs hatóság. 

 

Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény 21. § és 21/A § bekezdésében felsoroltak. 

 

Hozzáférés módja 

Az ügyfél a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény 21. § (1) bekezdése szerinti kérelmére a vonatkozásában tárolt 

adatokról, költségmentesen hozzáférhet. Az adatbázisokhoz kizárólag a hatósági ügyintézés során, 

annak érdekében lehet hozzáférni. 

 

 

II.2. Egészségbiztosítási szakterület 

 

Nyilvántartás 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által fenntartott és üzemeltetett Bejelentett Személyek 

Jogviszonyadatai (BSZJ) rendszer. 

 

Adatbázis 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által fenntartott és üzemeltetett, és a kormányhivatalok 

egészségbiztosítási igazgatási szervei által kezelt ’BSZJ’ rendszer. 

 

Az adatkezelés célja és jogalapja, időtartama 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról és  e szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997 évi LXXX. Törvény (Tbj.) 5. § és 16. § valamint a végrehajtásáról szóló 195/1997.(XI.5) 

Kormányrendelet, 3 -4/B §.bekezdésének értelmében a hatáskörbe utalt jogviszonyok nyilvántartása. 

Az adatok kezelésének időtartama nincs, az adatoknak elévülési ideje nincs. 

 

Érintettek köre  

A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § és 16.§ alapján meghatározottak. 



 

Adatok forrása 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról és  e szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997 évi LXXX. törvény 44/A §- ban meghatározottak szerint. 

 

Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 

A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 42.§ és 43. §. 

 

Hozzáférés módja 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról és e szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997 évi LXXX. törvény 43.§ (4) szerint. 

 

 

II.3. Nyugdíjbiztosítási szakterület 

Nyilvántartás 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által fenntartott és üzemeltetett Nyugdíjbiztosítási 

Egyéni Nyilvántartás (NYENYI). 

 

Adatbázis 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja által fenntartott és üzemeltetett, és a 

kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei által kezelt ’KELEN’ rendszer. 

 

Az adatkezelés célja és jogalapja, időtartama 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 96. § (1) bekezdésének 

értelmében a nyugellátások és a hatáskörbe utalt más ellátások megállapítása, folyósítása, 

ellenőrzése; továbbá a nyugdíjbiztosítást illető befizetések érdekében, az egyeztetési eljárás és a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó, jogszabályban meghatározott más eljárások 

lefolytatása céljából tartható nyilván adat. A Tny. 96. § (1a) bekezdésének értelmében a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a nyugdíjbiztosítás szervei közreműködésével nyújtott juttatások 

nyújtása, valamint a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátásokkal és a nyugdíjbiztosítás szervei 

közreműködésével nyújtott juttatásokkal kapcsolatos kormányzati tájékoztatás céljából, a tájékoztatás 

teljesítéséhez, valamint a juttatás nyújtásához és nyújtásának ellenőrzéséhez szükséges 

időtartamban kezelhetik az ellátásban, juttatásban részesülő személyek nevére, lakcímére, 

nyugdíjfolyósítási törzsszámára és a folyósított ellátásra, nyújtott juttatásra vonatkozó adatokat. 

 

Érintettek köre  

A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 4. § a)-f), i) pontjai; 5. §-a meghatározottak. 

 

Adatok forrása 

2010. január 1. napját követő időtartamokra a NAV külön megállapodás alapján évente a tárgyévet 

megelőző évről átadja az adatokat. A 2009. december 31. napját megelőző időtartamok 

vonatkozásában a foglalkoztató szolgáltat adatot az adott évre vonatkozó visszamenőleges NYENYI-

adatszolgáltatás keretei között. 

 



Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 

A Tny. 96. § (2) bekezdésében felsoroltak. 

 

Hozzáférés módja 

Az ügyfél Tny. 96. § (8) bekezdése szerinti kérelmére a vonatkozásában tárolt NYENYI-adatokról, 

költségmentesen. Az adatbázisokhoz kizárólag a hatósági ügyintézés során, annak érdekében lehet 

hozzáférni. 

 

II.4. Rehabilitációs szakterület 

 

Nyilvántartás 

A rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai megállapítása során a 

központi nyugdíjbiztosítási szerv által jóváhagyott központi szakmai informatikai rendszert köteles 

használni. A központi nyugdíjbiztosítási szerv – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

szakmai közreműködésével – működteti és fejleszti a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásainak megállapítását, a komplex minősítést és egyéb orvosszakértői tevékenységet, valamint a 

foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat támogató informatikai rendszert. 

 

Adatbázis 

A központi nyugdíjbiztosítási szerv által működtetett Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer. 

 

Az adatkezelés célja és jogalapja, időtartama 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Mmtv.) 21. § és 21/A. § (1) bekezdésének értelmében az 

ellátások megállapítása, folyósítása, ellenőrzése; továbbá a nyugdíjbiztosítást illető befizetések 

érdekében tartható nyilván adat. Az Mmtv. 21/B. § (1) bekezdése alapján a rehabilitációs hatóság 

nyilvántartást vezet a megváltozott munkaképességű személyek számára történő rehabilitációs 

szolgáltatások biztosítása céljából. 

A rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 

nyilvántartás Tbj. 42. § (1) bekezdésében meghatározott adatait 

a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmet elutasító döntés jogerőre 

emelkedésétől számított 5 évig, 

b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátása megszűnésétől vagy megszüntetésétől 

számított 10 évig 

őrzi meg. Ezt követően az adatokat meg kell semmisíteni. 

 

Érintettek köre  

A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 4. § a)-f), i) pontjaiban, valamint 5. §-ban 

meghatározottak. 

 

Adatok forrása 

A 2010. január 1. napját követő időtartamokra a NAV külön megállapodás alapján évente, a tárgyévet 

megelőző évről átadja az adatokat. A 2009. december 31. napját megelőző időtartamok 

vonatkozásában a foglalkoztató szolgáltat adatot, az adott évre vonatkozó visszamenőleges NYENYI-

adatszolgáltatást kéri a rehabilitációs hatóság. 



 

Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 

Az Mmtv. 21. § és 21/A. § bekezdésében felsoroltak. 

 

Hozzáférés módja 

Az ügyfél Mmtv. 21. § (1) bekezdése szerinti kérelmére a vonatkozásában tárolt adatokhoz 

költségmentesen hozzáférhet. Az adatbázisokhoz kizárólag a hatósági ügyintézés során, annak 

érdekében lehet hozzáférni. 

 


