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II.6. 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: (2012.02.29.) 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/C. § (1) bekezdés 
alapján a szociális hatóság - a szociális foglalkoztatással kapcsolatos hatósági ellenőrzés érdekében - 
nyilvántartást vezet az illetékességi területén lévő szociális intézményben biztosított szociális 
foglalkoztatásról.  
A nyilvántartás tartalmazza: 

− a foglalkoztató nevét, címét, székhelyét, telephelyét, a szociális foglalkoztatási engedély 
másolatát; 

− a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, lakó-, illetve tartózkodási helyét, a 
rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szociális szakértői szerv szakértői véleményét, 
valamint a foglalkoztatásra irányuló megállapodásnak, illetve munkaszerződésnek a másolatát. 

 
A nyilvántartásban foglalt adatokat, dokumentumokat a szociális intézmény szolgáltatja. A szociális 
intézmény az adatokban történt változást 15 napon belül jelzi a szociális hatóságnak. 
A szociális hatóság ellenőrzi, hogy a nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően történik-e a 
foglalkoztatás. 
A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 
112/2006.(V.12.) Korm. rendelet 5/A.§ alapján a szociális és gyámhivatal az Szt. 99/C. §-ának (1) 
bekezdése szerinti nyilvántartást elektronikus úton vezeti, a részére megküldött adatokat, 
dokumentumokat azok megérkezésétől számított 8 napon belül rögzíti. 
A szociális intézmény az Szt. 99/C. §-ának (1) bekezdésében foglalt adatokat, illetve dokumentumokat a 
foglalkoztatás megkezdésétől számított 15 napon belül köteles a szociális és gyámhivatalnak 
megküldeni. 
A szociális intézmény a foglalkoztatási jogviszony módosulását, megszűnését, illetve megszüntetését 
követő 15 napon belül megküldi a szociális és gyámhivatalnak a módosulást, megszűnést, 
megszüntetést igazoló dokumentum másolatát, kivéve, ha a jogviszony a határozott idejének lejárta miatt 
szűnik meg. 
 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. 
rendelet 5/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a szociális és gyámhivatal a bűnelkövetés, illetve a 
bűnismétlés megelőzését célzó feladata ellátása érdekében tájékoztatást kér és nyilvántartást vezet a 
helyi önkormányzatok, az állami, az egyházi és a nem állami szervek, illetve az általuk fenntartott 
intézmények által a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzése céljából indított programokról.  
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