Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL
FOGLALKOZTATÁSI, CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY
által fenntartott adatbázisok / nyilvántartások leíró adatai+
Családtámogatási Osztály

Sorszám

Adatbázis /
nyilvántartás neve

Formátum

TÉBA

informatikai
program

KERKIEG

informatikai
program

GATH

informatikai
program

1

2

3

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

családtámogatási
ellátások
megállapítása,
folyósítása és ellenőrzése,
valamint a fogyatékossági
támogatásra
való
jogosultság megállapítása,
az ellátás biztosítása
keresetkiegészítés
megállapítása, folyósítása
és ellenőrzése

1998. évi
LXXXIV. tv. 45.
§ (1)
1998. évi XXVI.
tv. 23/F. § (1)

az ellátásra való
jogosultság
megszűnésétől
számított öt év

az ellátással
érintett
személyek

1997. évi LXXXI.
tv. 96. § (1)

az ellátással
érintett
személyek

személyes

nagycsaládos
gázártámogatás
megállapítása, ellenőrzése

69/2016.
(XII.29.) NFM
rendelet 14. §
(1) c)

az ellátásra való
jogosultság
megszűnésétől
számított öt év
az ellátásra való
jogosultság
megszűnésétől
számított öt év

az ellátással
érintett
személyek

személyes

Adatkezelés célja

Érintettek
köre

Adatok
forrása

Gyűjtött /
feldolgozott
adatok
fajtája
(személyes /
különleges /
bűnügyi
személyes /
közérdekű /
közérdekből
nyilvános
adat)
személyes

Foglalkoztatási Osztály

Sorszám

Adatbázis /
nyilvántartás neve

Integrált Rendszer:
IR

1

Formátum

Adatkezelés célja

Ügyfelek kezelése (név,
személyi adatok,
álláskeresési adatok,
volt munkahelyekkel
kapcsolatos adatok,
nyilvántartáshoz,
ellátáshoz kapcsolódó
adatok, FHT-val
kapcsolatos adatok).
Foglalkoztatói
alapadatok
nyilvántartása
Munkaközvetítés
(munkaerőigények
kezelése, közvetítések
kezelése)
Támogatások (Flt
alapján nyújtható,
GINOP támogatások
kezelése, hatósági
szerződések, kötése,
elszámolások kezelése)
Munkaerőpiaci
programok
(programba vonás,
megállapodás
Számfejtés(ellátások,
támogatási összegek
felgyűjtése, teljesítés
igazolások készítése)
Statisztikák,
analitikák készítése,
nyomtatása

Adatkezelés jogalapja

A foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló
1991. évi IV. tv.
A-közigazgatási
hatósági eljárás és
szolgáltatás
általános
szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv.
A Munka
Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. tv.
A közfoglalkoztatás
és a
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó,
valamint egyéb
törvények
módosításáról szóló
2011. évi CVI. tv.
A foglalkoztatás
elősegítő
támogatások,
valamint a
Munkaerőpiaci
Alapból
foglalkoztatási
vlsághelyzetek
kezelésére nyújtható
támogatásról szóló
6/1996. ( VII. 16. )

Adatkezelés
időtartama

folyamatos

Érintettek
köre

ügyfelek

Adatok
forrása

Gyűjtött /
feldolgozott
adatok
fajtája
(személyes /
különleges /
bűnügyi
személyes /
közérdekű /
közérdekből
nyilvános
adat)
személyes

MüM rendelet
Az állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
járási
(fővárosikerületi)
hivatalok
általánostól eltérő
illetékességi
területéről szóló
67/20145. ( III.30.)
Korm. rendelet
Az állami
foglalkoztatási
szerv, a
munkavédelmi és
munkaügyi hatóság
kijelöléséről,
valamint e szervek
hatósági és más
feladatainak
ellátásáról szóló
320/2014. (XII. 13.)
Korm. rendelet.

2

Kirendeltségi Ütemező és
Ügyfélnyilvántartó
Rendszer: ÜtemIR
Iktató-munkanyilvántartó
–archiváló program: IMAP

3

4

5

Foglalkoztatáspolitikai
Pénzügyi Információs
Rendszer: FPIR 2014
követeléskezelő modul

Szabálysértési
nyilvántartó Rendszer:
SZNYR

Ügyfelek, munkáltatók
sorszámmal történő
behívása, időpontra hívása
A beérkező és kimenő
anyagok főszámra és
alszámra iktatása,
átmeneti irattárazás,
selejtezés, KÉR
rendszer kezelése
A támogatásokhoz
kapcsolódó pénzügyi
műveletek kezelése,
nyilvántartása,
visszakövetelések
kezelése
A közérdekű
munkavégzéshez
kapcsolódó személyi
és foglalkoztató
adatok rögzítése
adatkeresés

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

ügyfelek

Közérdekű Munka
Nyilvántartási Rendszer:
KÖNYIR ÁFSZ

A közérdekű
munkavégzéshez
kapcsolódó személyi
és foglalkoztatói
adatok rögzítése
(szabálysértési
hatósággal történő
ügyintézés, levelezés)

Foglalkoztatási és
Közfoglalkoztatási
Adatbázis: FOKA

Aktív korú ellátásban
részesülő ügyfeleket
érintő eljárások
informatikai rendszere
(közösen használt
adatbázis Hatósági
Főosztály)
Állásajánlatok és
önéletrajzok feltöltése
önállóan munkáltatók
és munkavállalók
részére

6

7

Virtuális Munkaerőpiaci
Portál: VMP
8

1993. évi III. tv.

folyamatos

folyamatos

Postadmin postaprogram

Postai feladások
rögzítése

folyamatos

NFSZ elektronikus
ügyintézés

Bejelentkezés,
jelentkezés
kijelentkezés
elektronikusan
történő ügyintézése

folyamatos

GINOP 511, 521, TOP
511, 682
ügyfélnyilvántartó
programok

Uniós programok
ügyfélnyilvántartó
programjai

folyamatos

9

10

11

folyamatos

Nyugdíjbiztosítási Osztály

Sorszám
Adatbá
zis /
nyilvá
ntartá
s neve

Formátum

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

NYUGDMEG
elektronikus

Igényelbírálá
s

KELEN

elektronikus

1997. évi LXXXI.
tv. (Tny.) 1. § (1)
bek., 1997. évi
LXXX. tv. (Tbj.)
2. § (3) bek.,
1997. évi
LXXXIII. tv.
(Ebtv.) 51. § (2)
bek.
A
társadalombizto
sítási ellátások
alapjául szolgáló
nyilvántartás

NYUFUR

elektronikus
Folyósítási
adatok
nyilvántartás
a

1

2

3

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.

Adatkezelés időtartama

Érintettek köre

Adatok forrása

Gyűjtött /
feldolgozott
adatok fajtája
(személyes /
különleges /
bűnügyi
személyes /
közérdekű /
közérdekből
nyilvános adat)
személyes

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

ügyfél,
foglalkoztatók,
Kormányhivatalok
nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervei,
ONYF,
Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság

igénybejelentő
lap, közhiteles
nyilvántartások

Tbj. 40. § a), Tny. 96. §,
Art. 52. § (7) ba)
Az adatkezelési cél
megvalósulásáig (2011.
évi CXII. tv. 4. § (2) bek.
alapján)

ügyfél,
foglalkoztatók, NAV,
Kormányhivatalok
nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervei,
ONYF,
Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság
ügyfél,
Kormányhivatalok
nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervei,
ONYF,
Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság

NAV
adatszolgáltatás,
foglalkoztatók
(2010 előtti
adatoknál)

személyes

megállapító
határozatok,
végzések,
közhiteles
nyilvántartások

személyes

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

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi
LXXX. tv. (Tbj.) 40. § a) pontja értelmében a nyugdíj-biztosítási nyilvántartás adatkezelője a központi nyugdíjbiztosítási
szerv (ONYF Központ). A táblázatban megjelölt adatbázisokat osztályunk nem kezeli, azonban munkánk során használjuk
azokat.

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

Sorszám

1

Adatbázis /
nyilvántartás
neve

Az
Országos
Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság
által – a Szociális
és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
szakmai
közreműködésével
–
üzemeltetett
Rehabilitációs
Szakigazgatási
Rendszer (RSZR).

Formátum

Informatikai
rendszer/program

Adatkezelés
célja

A
megváltozott
munkaképességű
személyek
rokkantsági vagy
rehabilitációs
ellátásának
megállapítása,
folyósítása
és
ellenőrzése.
Rehabilitációs
Kártyára
való
jogosítás
elvégzése.

Adatkezelés
jogalapja

A
megváltozott
munkaképességű
személyek
ellátásairól és egyes
törvények
módosításáról szóló
2011. évi CXCI.
törvény, valamint a
megváltozott
munkaképességű
személyek
ellátásaival
kapcsolatos eljárási
szabályokról szóló
327/2011. (XII.29.)
Korm. rendelet.

Adatkezelés
időtartama

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.
A
megváltozott
munkaképességű

Érintettek
köre

Adatok forrása

Gyűjtött /
feldolgozott
adatok
fajtája
(személyes /
különleges /
bűnügyi
személyes /
közérdekű /
közérdekből
nyilvános
adat)

A rokkantsági
vagy
rehabilitációs
ellátást,
illetve
Rehabilitációs
Kártyát
igénylő,
valamint
hatósági
bizonyítvány
kiadását kérő
személyek.

A Nemzeti Adóés Vámhivatal,
a
foglalkoztatók,
az
egyéni
vállalkozók, az
őstermelők,
ellátást
folyósító
szervek,
más
közigazgatási
szervek. (2010től a NAV külön
megállapodás
alapján évente
a
tárgyévet
megelőző évről
elektronikus
úton átadja a
szükséges
adatokat.)

A 2011. évi
CXCI.
törvény 21.
§-ában,
21/A.
§ában és a
21/B.
§ában
felsorolt
adatok.

személyek
ellátásaival
kapcsolatos
nyilvántartáshoz
hozzáférési
jogosultsággal
rendelkező
személyek
Mmtv.
21/A. § (1) bekezdés
szerinti adatait a
hozzáférési
jogosultság
megszűnését követő
5 évig kell megőrizni.
Törölni kell a
rehabilitációs
hatóság által a
rehabilitációs
szolgáltatások
biztosítása céljából
vezetett
nyilvántartásból
a) az (1) bekezdés a)
pont aa) alpontja
alapján
nyilvántartásba vett
személy
(rehabilitációs
ellátásban részesülő
megváltozott
munkaképesséú
személy) és közeli
hozzátartozója
adatait, amennyiben
ezt a megváltozott
munkaképességű
személy
kéri,
de
legkésőbb az ellátás
megszüntetését
követő
5
év
elteltével,
b)
a
közeli
hozzátartozónak
a
(2) bekezdés a) pont
ad) alpontja alapján
nyilvántartásba vett
adatait
(lakóés

tartózkodási helyét,
értesítési
címét,
telefonszámát,
elektronikus
levélcímét, a közeli
hozzátartozó írásbeli
hozzájárulása esetén
a közeli hozzátartozó
nevét,
telefonszámát,
elektronikus
levélcímét,)
amennyiben ezt kéri,
de
legkésőbb
az
ellátás
megszüntetését
követő
5
év
elteltével,
c) a nyilvántartásba
vételét önként kérő
megváltozott
munkaképességű
személy adatait, ha
ezt
kéri,
együttműködési
kötelezettségének
nem tesz eleget, vagy
- a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony
keletkezésének
napjával - ha a
foglalkozási
rehabilitációs
szolgáltatások közül
kizárólag
rehabilitációs
célú
munkaközvetítést
kér, de legkésőbb az
adatfelvételt követő
5 év elteltével,
d) az akkreditált
szolgáltató
adatait
az
akkreditált
szolgáltatói
minősítése
megszűnését követő
5 év elteltével,
e)
az
akkreditált

munkaadó
adatait
az
akkreditált
munkaadói
minősítése
megszűnését követő
5 év elteltével,
f) a nem akkreditált
munkaadó adatait,
amennyiben ezt kéri,
de
legkésőbb
az
adatfelvételt követő
5 év elteltével.

