
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Adatbázisok, nyilvántartások

Sorszám Adatbázis neve Formátum Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Érintettek köre Adatok
forrása

Feldolgozott

adatok fajtái

Hozzáférés

módja

Másolatkészí-

tés költsége

1. Támogatott Életút
Bázis Adatok

szakrendszer (TÉBA,
GATH)

Informatikai
szakrendszer,

program.

Az ellátásra,
illetve a

támogatásra
való jogosultság
megállapítása,

folyósítása.

A családok
támogatásáról szóló
1998. Évi LXXXIV.
törvény, a fogyatékos
személyek jogairól és
esélyegyenlőségről

szóló 1998. évi
XXVI törvény, a

494/2017. (XII.29.)
Korm. rendelet a
nagycsaládosokat
megillető földgáz
árkedvezményről,

a kötelező
egészségbiztosításról

szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény,

valamint a
végrehajtására

kiadott 217/1997.
(XII.1.) Korm.

rendelet.

Folyamatos Családtámogatási
ellátást, vagy

gázártámogatást
igénylő

személyek,
utazási

költségtérítést
igénylő

személyek.

Belügyminisz-
térium

Nyilvántartá-
sok Vezetésért

Felelős
Helyettes

Államtitkár,
NEAK,
Oktatási
Hivatal.

Természetes
személyi

azonosító adat
TAJ,

Adóazonosító
jel,

tanulói
jogviszony,

csalási állapot,
egészségi
állapotra

vonatkozó

személyes adat

Zárt Költségmentes

2. LAKHAT Informatikai
szakrendszer,

program

Az adatkezelés
jogalapjául

szolgáló
rendeletekben
meghatározott
szerződéses

adatokat
nyilvántartása

A lakáscélú
támogatásokról szóló
12/2001 (I.31) Korm.
rendelet, a fiatalok,

valamint a
többgyermekes

családok lakáscélú
támogatásáról szóló
134/2009. (VI.23.)

Korm. rendelet, az új
lakások építéséhez,

vásárlásához
kapcsolódó lakáscélú
támogatásokról szóló

16/2016.(II.10.)

Folyamatos Támogatásban
részesített

magánszemélyek

Magyar
Államkincstár

Természetes
személyi

azonosító adat
TAJ,

Adóazonosító
jel, ingatlanra

vonatkozó
adat,

Zárt Költségmentes



Korm. rendelet, a
használt lakás
vásárlásához,
bővítéséhez

igényelhető családi
otthonteremtési

kedvezményről szóló
17/2016. (II.10.)
Korm. rendelet.

3. Társadalombiztosítási
azonosító jelet

tartalmazó adatbázis
(TAJ),

bejelentett személyek
jogviszony adatait

tartalmazó adatbázis.
(BSZJ)

Informatikai
szakrendszer,

program

Társadalombizto
sítási azonosító
jelet, valamint a

bejelentett
személyek
jogviszony

adatait
tartalmazó
közhiteles

nyilvántartás
kezelése,

karbantartása.

A
társadalombiztosítási

ellátásra
jogosultakról,
valamint ezen

ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi

CXXII. törvény, a
kötelező

egészségbiztosításról
szóló 1997. évi

LXXXIII. törvény,
valamint a

végrehajtására
kiadott217/1997.
(XII.1.) Korm.

rendelet, az adózás
rendjéről szóló 2017.

évi CL. törvény, a
személyazonosító jel

helyébe lépő
azonosító módokról

és az azonosítási
kódok használatáról
szóló 1996. évi XX.
törvény, a Magyar
Államkincstárról

szóló 310/2017. (X.
31.) Korm. rendelet,

147/2019.
(VI.25.)Kor.

Rendelet a taj
generálás és
nyilvántartás

feladatának a MÁK

Folyamatos A biztosítottak,
illetve a kizárólag

egészségügyi
szolgáltatásra

jogosult
személyek.

NAV, a
foglalkoztatók

az egyéni
vállalkozók,

az őstermelők,
ellátást

folyósító
szervek, más
közigazgatási

szervek.

Természetes
személyi

azonosító adat
TAJ,

adóazonosító
jel, biztosítási
jogviszonyra
vonatkozó

adat, kereseti
és járulék
adatok,

foglalkoztató

adatai,
egészségi
állapotra

vonatkozó

személyes
adat.

Zárt Költségmentes



által történő
átvételéhez

kapcsolódó egyes
kormány rendeletek

módosításáról.
 

4. Központi elektronikus
egyéni nyilvántartás.

(KELEN)

Informatikai
szakrendszer,

program

A nyugellátások
és más

nyugdíjszerű
ellátások

megállapítása, a
foglakoztatók,

egyéni
vállalkozók,

őstermelők és a
NAV által
teljesített

adatszolgáltatás
nyilvántartása,
biztosítási idő,

valamint
jövedelem-

adatok
igazolása.

A
társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI.
törvény, valamint a

végrehajtására
kiadott 168/1997

(X.06.) Korm.
rendelet.

Folyamatos Saját jogú, vagy
hozzátartozói
ellátást, illetve

más nyugdíjszerű
ellátást, hatósági

bizonyítványt
igénylő

személyek,
adategyeztetési

eljárásban érintett
biztosítottak, volt

biztosítottak,
foglalkoztatók.

NAV, a
foglalkoztatók

az egyéni
vállalkozók,

az őstermelők,
ellátást

folyósító
szervek, más
közigazgatási

szervek

Természetes
személyi

azonosító adat
TAJ,

biztosítási
jogviszonyra
vonatkozó,
korkedvez -

ményre
vonatkozó

adat,
jövedelem és

járulék adatok,
foglalkoztató

adatok.

Zárt Költségmentes

5. Rehabilitációs
szakigazgatási

rendszer. (RSZR)

Informatikai
szakrendszer,

program

A megváltozott
munkaképesség

ű személyek
rokkantsági

vagy
rehabilitációs
ellátásának

megállapítása,
folyósítása és
ellenőrzése,

szakvélemények
elkészítése.

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.

Folyamatos

Rokkantsági vagy
rehabilitációs

ellátás, valamint
hatósági

bizonyítvány
kiadását kérő

személyek, illetve
szakvéleményt
kiállítását kérő

személyek,
kormányhivatali

szervezeti
egységek.

NAV, a
foglalkoztatók

az egyéni
vállalkozók,

az őstermelők,
ellátást

folyósító
szervek, más
közigazgatási

szervek.

Természetes
személyi

azonosító adat
TAJ,

biztosítási
jogviszonyra

vonatkozó,
egészségi
állapotra

vonatkozó

szenzitív
adatok,

jövedelmi és
járulék adatok.

Zárt Költségmentes



6.

Egyszeri segélyt,
méltányossági

nyugellátást, kivételes
nyugellátás-emelést

igénylők
nyilvántartása.

(MEMESE)

Alkalmazói
rendszer

Az ellátásra való
jogosultság,

megállapítása,
folyósítása.

A
társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI.
törvény, valamint a

végrehajtására
kiadott 168/1997

(X.06.) Korm.
rendelet.

Folyamatos Nyugellátásban
részesülő és

ellátást igénylő
személyek.

Magyar
Államkincstár

Természetes
személyi

azonosító adat
TAJ,

nyugdíjfolyósí
tási törzsszám,

nyugellátás
összege,
egészségi
állapotra

vonatkozó
szenzitív
adatok,

jövedelmi
adatok.

Zárt Költségmentes

7.

Nyugdíjszolgáltatásra
irányuló megállapodás

kötésekkel
kapcsolatos feladatok

ellátását támogató
rendszer.    (MEMESE

MEGÁLL)

Alkalmazói
rendszer

Nyugdíjszolgálta
tásra irányuló

megállapodások
nyilvántartása.

A
társadalombiztosítás

ellátásaira
jogosultakról,
valamint ezen

ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi
CXXII. törvény.

Folyamatos

Szolgálati idő és
nyugdíjalapot

képező jövedelem
szerzése céljából
megállapodást

kötő személyek.

Magyar
Államkincstár

Természetes
személyi

azonosító adat
TAJ.

Zárt Költségmentes

8.

Az E.Alapból
finanszírozott

egészségbiztosítási
ellátások

megtéríttetését
támogató és

nyilvántartó rendszer.
(MIR)

Informatikai
rendszer

A megtérítésre
kötelezettek, a

fizetési
meghagyásban

és a
kárszámlában

előírt
megtérítendő

összeg
nyilvántartása.

A kötelező
egészségbiztosítás
ellátásairól szóló

1997. évi LXXXIII.
törvény és ennek
végrehajtásáról

rendelkező
2017/1997. (XII.1.)

Korm. rendelet.

Folyamatos

Üzemi
balesetben,
harmadik

személy által
okozott

balesetben, a
KRESZ hatálya

alá tartozó
közúton történt

közlekedési
balesetben
megsérült

biztosított, a
foglalkoztató,

harmadik
személy.

Nemzeti
Egészségbizto

sítási
Alapkezelő és

az illetékes
minisztérium

által
nyilvántartott

és a
munkabalesete

kről
szolgáltatott,

munkabaleseti
adatok.

Természetes
személyi

azonosító adat
TAJ,

biztosítási
jogviszonyra, 

 a baleset
körülményeire

, vonatkozó
adatok,

egészségbiztos
ítási ellátások

térítésének
összeg.

Zárt Költségmentes 


