
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV ELJÁRÁSAI SORÁN TÖRTÉNŐ 

ADATKEZELÉSRŐL 

 

2018. május 25-én hatályba lépett AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Európai Unió általános 

adatvédelmi rendelete).  

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 

Technológiai és Ipari Minisztériumnak, a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalnak, mint adatkezelőnek az érintett személyek személyes 

adatainak, ide értve a különleges adatainak (a továbbiakban együtt: személyes adat) 

kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza összhangban az Európai Unió 

általános adatvédelmi rendeletével, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.), és a 

vonatkozó ágazati jogszabályokkal.  

 

AZ ADATKEZELÉS ELVEI  

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete értelmében a személyes adatok:  

- kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 

végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);  

- gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék 

ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem 

egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);  

- az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  

- pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg 

kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);  

- tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél 

hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok 

kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból kerül majd sor, az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében az 

érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és 

szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);  

- kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).  

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 

megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

 

  



AZ ADATKEZELŐ, AZ ADATKEZELŐ KÉPVISELŐJÉNEK, TOVÁBBÁ AZ 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ SZEMÉLYE  

Az adatkezelő képviselője, továbbá az adatvédelmi tisztviselő személye és elérhetősége felől 

az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Technológiai és Ipari Minisztériumnál, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalnál, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál 

tájékozódhat. 
 

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége 

Technológiai és Ipari Minisztérium Dr. Dakos Zsuzsanna 

adatvedelmi.tisztviselo@tim.gov.hu 

Budapest Főváros Kormányhivatala dr. Balla Viktor 

adatvedelem@bfkh.gov.hu  

Pest Megyei Kormányhivatal Dr. Pércsi Éva 

adatvedelem@pest.gov.hu  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal dr. Kovács Róbert 

kovacs.robert@bacs.gov.hu  

Baranya Megyei Kormányhivatal Dr. Tolna Olívia 

adatvedelem@baranya.gov.hu 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyenge Norbert 

gyenge.norbert@bekes.gov.hu  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Dr. Madácsi Imre 

madacsi.imre@borsod.gov.hu  

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Czigléczkiné dr. Szentpéteri Szilvia  

szentpeteri.szilvia@csongrad.gov.hu 

Fejér Megyei Kormányhivatal Dr. Halmainé Dr. Takács Rita 

halmaine.takacs.rita@fejer.gov.hu  

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal dr. Partos Csilla 

partos.csilla@gyor.gov.hu  

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal dr. Tar Ilona 

hivatal@hajdu.gov.hu 

Heves Megyei Kormányhivatal dr. Vizes Violetta 

adatvedelem@heves.gov.hu  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Tóthné Koricsánszky Ágnes 

tothne.agnes@jasz.gov.hu  

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - 

hivatal@komarom.gov.hu 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Kiskáné Herczeg Gabriella 

adatvedelem@nograd.gov.hu 

Somogy Megyei Kormányhivatal Safferné dr. Bajczi Andrea 

adatvedelem@somogy.gov.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal dr. Barczi Ákos 

adatvedelem@szabolcs.gov.hu 

Tolna Megyei Kormányhivatal dr. Horváth Mónika 

horvath.monika@tolna.gov.hu  

Vas Megyei Kormányhivatal - 

kormanyhivatal@vas.gov.hu 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Dr. Árpásy Tamás 

arpasy.tamas@veszprem.gov.hu 

Zala Megyei Kormányhivatal Molnár András István 

hivatal@zala.gov.hu 

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok Az adott fővárosi és megyei kormányhivatal 

adatvédelmi tisztviselője az illetékes. 
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ADATKEZELÉS JOGALAPJA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA  

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, valamint 

(3) bekezdés b) pontja alapján az Ön személyes adatainak kezelése az állami foglalkoztatási 

szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. A személyes adatain belül az Ön különleges adatainak kezelése az 

Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 9. cikk (2) bekezdés b) pontjával 

összhangban történik.  

A fentieknek megfelelően a személyes adatok kezelésére a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) adatvédelmi 

rendelkezések alcíme, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Mt.) 72. § (2) és (4) bekezdése, valamint 74. § (1)-(2) bekezdése alapján kerül 

sor a jogszabályban meghatározott adattartalommal.  

Az Ön által megadott személyes adatokat az adatfeldolgozásban és kezelésben részt vevők az 

Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, valamint az Infotv. rendelkezéseinek 

betartásával kezelik. 

 



ÁLLÁSKERESŐI NYILVÁNTARTÁS 

 

A. Az állami foglalkoztatási szerv határkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, mint adatkezelő az Flt. szerint az alábbi felsorolt 

célból, a nyilvántartott haláláig vagy az öregségi nyugdíjra való jogosultsága elérését követő 15 évig kezeli az adatokat:  

Adatkezelés célja Kezelt adatok köre 

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

Adatok: 

-a természetes személyazonosító adatok, 

-a társadalombiztosítási azonosító jel, 

-a bankszámlaszám, 

-az állampolgárság, 

-a bevándorolt, letelepedett, menekült vagy az oltalmazott jogállás, 

-a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként történő elismerésre irányuló kérelem 

benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása 

elrendelésének ténye, 

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és elérhetőség adatai, 

-az iskolai végzettség, szakképzettség megnevezése, az e képesítéseket igazoló oklevél, bizonyítvány 

száma, a kiállító intézmény neve, a kiállítás kelte, 

-a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adata, 

lakóhelye és értesítési címe. 

Az álláskeresési ellátás, valamint a 

közfoglalkoztatottak részére nyújtandó 

utazási költségtérítés megállapításával, 

igénybevételével és nyújtásával 

kapcsolatos feladatok végzése. 

Adatok: 

-a természetes személyazonosító adatok, 

-a társadalombiztosítási azonosító jel, 

-a bankszámlaszám, 

-az állampolgárság, 

-a bevándorolt, letelepedett, menekült vagy az oltalmazott jogállás, 

-a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként történő elismerésre irányuló kérelem 

benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása 

elrendelésének ténye, 

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és elérhetőség adatai, 

-a foglalkozás, a munkahely, a munkakör (tevékenység), a munkaviszony, 

-az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatás, valamint a foglalkoztatást elősegítő 



szolgáltatás megállapításához, igénybevételéhez és nyújtásához szükséges e törvényben és más 

törvényben meghatározott adatok, 

-a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adatai, 

lakóhelye és értesítési címe. 

A foglalkoztatást elősegítő 

támogatások, valamint a támogatások 

és foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatások keretében nyújtott 

juttatások megállapításával, 

igénybevételével és nyújtásával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

Adatok: 

-a természetes személyazonosító adatok, 

-a társadalombiztosítási azonosító jel, 

-a bankszámlaszám, 

-az állampolgárság,  

-a bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállás,  

-a menekültügyi hatóságnál menekültként, oltalmazottként történő elismerésre irányuló kérelem 

benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása 

elrendelésének ténye,  

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és elérhetőség adatai, 

-a foglalkozás, munkahely, munkakör (tevékenység), munkaviszony, 

-az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatás, valamint a foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatás megállapításához, igénybevételéhez és nyújtásához szükséges e törvényben és más 

törvényben meghatározott adatok, 

-iskolai végzettség, szakképzettség megnevezése, az e képesítéseket igazoló oklevél, bizonyítvány 

száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte, 

-a jövedelemre vonatkozó adatok, 

-a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok, 

-a munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, elektronikus kapcsolattartásra szolgáló 

elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége, gazdálkodási forma, adószám, TB nyilvántartási 

szám, TAJ szám, KSH szám), 

-arra vonatkozó adatokat, hogy az álláskereső korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 

táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, 

-önkéntes nyilatkozat alapján a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adatok, 

-a járási (fővárosi kerületi) hivatal által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez, valamint a 

foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások igénybevételéhez a munkavállalással kapcsolatos személyes 

és szakmai kompetenciákra, körülményekre és az állami foglalkoztatási szerv, valamint a munkáltató 



munkaerő-tervezésére vonatkozó adatokat, 

-a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adatai, 

lakóhelye és értesítési címe, 

-a foglalkoztatást elősegítő támogatások, valamint a támogatások és foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatások keretében nyújtott juttatások vonatkozásában a támogatás megállapítása, kifizetése 

céljából a bérbeadó személy természetes személyazonosító adatai, bankszámlaszáma, valamint 

adószáma. 

A foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

Adatok: 

-a természetes személyazonosító adatok,  

-a társadalombiztosítási azonosító jel,  

-a bankszámlaszám, 

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és elérhetőség adatai, 

-a foglalkozás, a munkahely, a munkakör (tevékenység), a munkaviszony, 

-az iskolai végzettség, a szakképzettség megnevezése, az e képesítéseket igazoló oklevél, 

bizonyítvány száma, a kiállító intézmény neve, a kiállítás kelte, 

-a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok, 

-a munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, elektronikus kapcsolattartásra szolgáló 

elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége, gazdálkodási forma, adószám, TB nyilvántartási 

szám, TAJ szám, KSH szám), 

-az állami foglalkoztatási szerv által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez, valamint a 

foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások igénybevételéhez a munkavállalással kapcsolatos személyes 

és szakmai kompetenciákra, körülményekre és az állami foglalkoztatási szerv, valamint a munkáltató 

munkaerő-tervezésére vonatkozó adatok. 

A csoportos létszámleépítéssel 

összefüggő feladatok ellátása. 

Adatok: 

Azonosító adatok:  

-a munkavállaló neve,  

-a születési ideje,  

-az anyja neve,  

-a lakóhelye,  

-a TAJ száma,  

-az állampolgársága,  



-a felmondási idő kezdete és vége,  

-a bruttó átlagkereset (Ft/hó),  

-a munkaviszony típusa, 

-a munkavállaló munkaköre, 

-a munkavállaló szakképzettsége. 

 

B. Az állami foglalkoztatási szerv határkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, mint adatkezelő az alábbi felsorolt célból és a 

nyilvántartott haláláig vagy az öregségi nyugdíjra való jogosultsága elérését követő 15 évig kezeli az adatokat: 

Adatkezelés célja Kezelt adatok köre 

A foglalkoztatást elősegítő 

támogatások, valamint a foglalkoztatást 

elősegítő szolgáltatásokkal kapcsolatos 

támogatások megállapításával, 

igénybevételével és nyújtásával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

Adatok: 

-természetes személyazonosító adatok,  

-társadalombiztosítási azonosító jel,  

-a bankszámlaszám, 

-állampolgárság,  

-bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállás,  

-menekültügyi hatóságnál menekültként, oltalmazottként történő elismerésre irányuló kérelem 

benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása 

elrendelésének ténye,  

-lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és elérhetőség adatai, 

-foglalkozás, munkahely, munkakör (tevékenység), munkaviszony, 

-álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatás, valamint a foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatás megállapításához, igénybevételéhez és nyújtásához szükséges e törvényben és más 

törvényben meghatározott adatok, 

-iskolai végzettség, szakképzettség megnevezése, az e képesítéseket igazoló oklevél, bizonyítvány 

száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte, 

-jövedelemre vonatkozó adatok, 

-megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok, 

-munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, elektronikus kapcsolattartásra szolgáló 

elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége, gazdálkodási forma, adószám, TB nyilvántartási 

szám, TAJ szám, KSH szám), 

-arra vonatkozó adatokat, hogy az álláskereső korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 

táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, 



-önkéntes nyilatkozat alapján a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adatok, 

-járási (fővárosi kerületi) hivatal által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez, valamint a 

foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások igénybevételéhez a munkavállalással kapcsolatos személyes 

és szakmai kompetenciákra, körülményekre és az állami foglalkoztatási szerv, valamint a munkáltató 

munkaerő-tervezésére vonatkozó adatokat, 

-cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adatai, 

lakóhely és értesítési cím, 

-foglalkoztatást elősegítő támogatások, valamint a támogatások és foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatások keretében nyújtott juttatások vonatkozásában a támogatás megállapítása, kifizetése 

céljából a bérbeadó személy természetes személyazonosító adatai, bankszámlaszáma, valamint 

adószáma. 

A foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

Adatok: 

-a természetes személyazonosító adatok,  

-a társadalombiztosítási azonosító jel,  

-a bankszámlaszám, 

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és elérhetőség adatai, 

-a foglalkozás, a munkahely, a munkakör (tevékenység), a munkaviszony, 

-az iskolai végzettség, a szakképzettség megnevezése, az e képesítéseket igazoló oklevél, 

bizonyítvány száma, a kiállító intézmény neve, a kiállítás kelte, 

-a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok, 

-a munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, elektronikus kapcsolattartásra szolgáló 

elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége, gazdálkodási forma, adószám, TB nyilvántartási 

szám, TAJ szám, KSH szám), 

-az állami foglalkoztatási szerv által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez, valamint a 

foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások igénybevételéhez a munkavállalással kapcsolatos személyes 

és szakmai kompetenciákra, körülményekre és az állami foglalkoztatási szerv, valamint a munkáltató 

munkaerő-tervezésére vonatkozó adatok. 

A munkaerőpiaci ellenőrzés 

lefolytatása. 

Adatok: 

-a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok, így különösen az érintettek 

vonatkozásában a természetes személyazonosító adatok és  

-a szakképzettségre vonatkozó adatok. 



Hatósági ellenőrzés lefolytatása. Adatok: 

-természetes személyazonosító adatok,  

-társadalombiztosítási azonosító jel,  

-a bankszámlaszám, 

-állampolgárság,  

-bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállás,  

-menekültügyi hatóságnál menekültként, oltalmazottként történő elismerésre irányuló kérelem 

benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása 

elrendelésének ténye,  

-lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és elérhetőség adatai, 

-foglalkozás, munkahely, munkakör (tevékenység), munkaviszony, 

-álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatás, valamint a foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatás megállapításához, igénybevételéhez és nyújtásához szükséges e törvényben és más 

törvényben meghatározott adatok, 

-iskolai végzettség, szakképzettség megnevezése, az e képesítéseket igazoló oklevél, bizonyítvány 

száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte, 

-jövedelemre vonatkozó adatok, 

-megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok, 

-munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, elektronikus kapcsolattartásra szolgáló 

elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége, gazdálkodási forma, adószám, TB nyilvántartási 

szám, TAJ szám, KSH szám), 

-arra vonatkozó adatokat, hogy az álláskereső korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 

táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, 

-önkéntes nyilatkozat alapján a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adatok, 

-járási (fővárosi kerületi) hivatal által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez, valamint a 

foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások igénybevételéhez a munkavállalással kapcsolatos személyes 

és szakmai kompetenciákra, körülményekre és az állami foglalkoztatási szerv, valamint a munkáltató 

munkaerő-tervezésére vonatkozó adatokat, 

-cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adatai, 

lakóhely és értesítési cím, 

-foglalkoztatást elősegítő támogatások, valamint a támogatások és foglalkoztatást elősegítő 



szolgáltatások keretében nyújtott juttatások vonatkozásában a támogatás megállapítása, kifizetése 

céljából a bérbeadó személy természetes személyazonosító adatai, bankszámlaszáma, valamint 

adószáma. 

Budapest Főváros Kormányhivatala a 

csoportos létszámleépítéssel összefüggő 

feladatok ellátása során. 

Adatok: 

-az azonosító adatok [munkavállaló neve, születési ideje, anyja neve, lakóhelye, TAJ száma, 

állampolgársága), felmondási idő kezdete és vége, bruttó átlagkeresete (Ft/hó), munkaviszony típusa], 

-a munkavállaló munkaköre, valamint 

-a munkavállaló szakképzettsége. 

 

C. Az állami foglalkoztatási szerv határkörében eljáró Technológiai és Ipari Minisztérium, mint adatkezelő az alábbi felsorolt célból és a 

nyilvántartott haláláig vagy az öregségi nyugdíjra való jogosultsága elérését követő 15 évig kezeli az adatokat: 

Adatkezelés célja Kezelt adatok köre 

A foglalkoztatást elősegítő támogatások 

megállapításával, igénybevételével és 

nyújtásával kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

Adatok: 

-természetes személyazonosító adatok,  

-társadalombiztosítási azonosító jel,  

-a bankszámlaszám, 

-az állampolgárság,  

-a bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállás,  

-a menekültügyi hatóságnál menekültként, oltalmazottként történő elismerésre irányuló kérelem 

benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása 

elrendelésének ténye,  

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és elérhetőség adatai, 

-a foglalkozás, munkahely, munkakör (tevékenység), munkaviszony, 

-az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatás, valamint a foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatás megállapításához, igénybevételéhez és nyújtásához szükséges e törvényben és más 

törvényben meghatározott adatok, 

-az iskolai végzettség, szakképzettség megnevezése, az e képesítéseket igazoló oklevél, bizonyítvány 

száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte, 

-a jövedelemre vonatkozó adatok, 

-a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok, 

-a munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, elektronikus kapcsolattartásra szolgáló 

elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége, gazdálkodási forma, adószám, TB nyilvántartási 



szám, TAJ szám, KSH szám), 

-arra vonatkozó adatokat, hogy az álláskereső korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 

táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, 

-az önkéntes nyilatkozat alapján a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adatok, 

-a járási (fővárosi kerületi) hivatal által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez, valamint a 

foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások igénybevételéhez a munkavállalással kapcsolatos személyes 

és szakmai kompetenciákra, körülményekre és az állami foglalkoztatási szerv, valamint a munkáltató 

munkaerő-tervezésére vonatkozó adatokat, 

-a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adatai, 

lakóhely és értesítési cím, 

-a foglalkoztatást elősegítő támogatások, valamint a támogatások és foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatások keretében nyújtott juttatások vonatkozásában a támogatás megállapítása, kifizetése 

céljából a bérbeadó személy természetes személyazonosító adatai, bankszámlaszáma, valamint 

adószáma. 

 

  



ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERV VAGY SZEMÉLY RÉSZÉRE 

A nyilvántartásba vett adatokból adatigénylésre jogosult szervek/hatóságok: 

 

Adatigénylő Adatkezelés célja Igényelt adatkör 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 

hatáskörében eljáró Magyar Államkincstár 

Központ. 

Az ellátás megállapítása, folyósítása, 

ellenőrzése (TAJ-szám alkalmazásával). 

Adatok: 

-a természetes személyazonosító adatok,  

-az állampolgárság, a bevándorolt, a 

letelepedett, a menekült vagy az oltalmazott 

jogállás, a menekültügyi hatóságnál a 

menekültként, oltalmazottként történő 

elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, 

vagy a harmadik országbeli állampolgár 

kijelölt helyen való tartózkodása 

elrendelésének ténye, külföldi állampolgár 

esetén a családi állapot megjelölése,  

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és 

elérhetőség adatai, 

-az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást 

elősegítő támogatás, valamint a foglalkoztatást 

elősegítő szolgáltatás megállapításához, 

igénybevételéhez és nyújtásához szükséges 

Flt.-ben és más törvényben meghatározott 

adatok, 

-a jövedelemre vonatkozó adatok. 

Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében 

eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal. 

Ellátás megállapítása, folyósítása, ellenőrzése. Adatok: 

-a természetes személyazonosító adatok,  

-a társadalombiztosítási azonosító jel, 

-az állampolgárság, a bevándorolt, a 

letelepedett, a menekült vagy az oltalmazott 

jogállás, a menekültügyi hatóságnál a 

menekültként, oltalmazottként történő 

elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, 



vagy a harmadik országbeli állampolgár 

kijelölt helyen való tartózkodása 

elrendelésének ténye, külföldi állampolgár 

esetén a családi állapot megjelölése, 

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és 

elérhetőség adatai, 

-az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást 

elősegítő támogatás, valamint a foglalkoztatást 

elősegítő szolgáltatás megállapításához, 

igénybevételéhez és nyújtásához szükséges 

Flt.-ben és más törvényben meghatározott 

adatok, 

-a jövedelemre vonatkozó adatok. 

A szociális igazgatás szerv hatáskörében 

eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal. 

Aktív korúak ellátása megállapítási és 

folyósítási feltételei fennállásának 

megállapítása (TAJ-szám alkalmazásával). 

Adatok: 

-a természetes személyazonosító adatok,  

-az állampolgárság, a bevándorolt, a 

letelepedett, a menekült vagy az oltalmazott 

jogállás, a menekültügyi hatóságnál a 

menekültként, oltalmazottként történő 

elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, 

vagy a harmadik országbeli állampolgár 

kijelölt helyen való tartózkodása 

elrendelésének ténye,  

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és 

elérhetőség adatai, 

-az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást 

elősegítő támogatás, valamint a foglalkoztatást 

elősegítő szolgáltatás megállapításához, 

igénybevételéhez és nyújtásához szükséges 

Flt.-ben és más törvényben meghatározott 

adatok. 

Az idegenrendészeti hatóság hatáskörében Külföldiek beutazásához és tartózkodásához Adatok: 



eljáró Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság (központi hatóság) és területi 

igazgatóságai. 

kapcsolódó, törvényben meghatározott 

feladataik ellátása. 

-a természetes személyazonosító adatok,  

-a társadalombiztosítási azonosító jel, 

-az állampolgárság, a bevándorolt, a 

letelepedett, a menekült vagy az oltalmazott 

jogállás, a menekültügyi hatóságnál a 

menekültként, oltalmazottként történő 

elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, 

vagy a harmadik országbeli állampolgár 

kijelölt helyen való tartózkodása 

elrendelésének ténye, külföldi állampolgár 

estén a családi állapot megjelölése, 

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és 

elérhetőség adatai, 

-a foglalkozás, a munkahely, a munkakör 

(tevékenység), a munkaviszony, 

-az iskolai végzettség, a szakképzettség 

megnevezése, az e képesítéseket igazoló 

oklevél, bizonyítvány száma, a kiállító 

intézmény neve, a kiállítás kelte, 

-a jövedelemre vonatkozó adat, 

-a megváltozott munkaképességgel 

kapcsolatos adat. 

Az állami adó- és vámhatóság hatáskörében 

eljáró Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi 

Irányítás. 

Adókötelezettség ellenőrzése, valamint a 

társadalombiztosítási járulék bevallásának és 

befizetésének ellenőrzése. 

Adatok: 

-a természetes személyazonosító adatok,  

-a társadalombiztosítási azonosító jel, 

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és 

elérhetőség adatai, 

-a foglalkozás, a munkahely, a munkakör 

(tevékenység), a munkaviszony, 

-az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást 

elősegítő támogatás, valamint a foglalkoztatást 

elősegítő szolgáltatás megállapításához, 



igénybevételéhez és nyújtásához szükséges 

Flt.-ben és más törvényben meghatározott 

adatok, 

-a jövedelemre vonatkozó adat. 

A rehabilitációs hatóság hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal. 

Megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásainak megállapítása, ellenőrzése (TAJ-

szám alkalmazásával). 

Adatok: 

-a természetes személyazonosító adatok,  

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és 

elérhetőség adatai, 

-a foglalkozás, a munkahely, a munkakör 

(tevékenység), a munkaviszony, 

-az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást 

elősegítő támogatás, valamint a foglalkoztatást 

elősegítő szolgáltatás megállapításához, 

igénybevételéhez és nyújtásához szükséges 

Flt.-ben és más törvényben meghatározott 

adatok, 

-az iskolai végzettség, a szakképzettség 

megnevezése, az e képesítéseket igazoló 

oklevél, bizonyítvány száma, a kiállító 

intézmény neve, a kiállítás kelte, 

-a jövedelemre vonatkozó adatok, 

-a megváltozott munkaképességgel 

kapcsolatos adatok, 

-a munkáltató adatai (név, cím, székhely, 

telephely, elektronikus kapcsolattartásra 

szolgáló elérhetősége, kapcsolattartó neve és 

elérhetősége, gazdálkodási forma, adószám, 

TB nyilvántartási szám, TAJ szám, KSH 

szám). 

A rehabilitációs hatóság hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal. 

A megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló törvény szerint a rehabilitációs 

Adatok: 

-a természetes személyazonosító adatok;  

-az állampolgárság, 



ellátásban részesülő személyek számára 

történő rehabilitációs szolgáltatások 

biztosítása céljából (az adatbázis adatait 

közvetlen hozzáféréssel átveheti). 

-a bevándorolt, letelepedett, menekült vagy 

oltalmazott jogállás,  

-a menekültügyi hatóságnál a menekültként, 

oltalmazottként történő elismerésre irányuló 

kérelem benyújtásának, vagy a harmadik 

országbeli állampolgár kijelölt helyen való 

tartózkodása elrendelésének ténye, 

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és 

elérhtőségi adat, 

-a foglalkozást, munkahelyet, munkakört 

(tevékenység), 

-iskolai végzettség (végzettségei), 

szakképzettség (szakképzettségei). 

Állami foglalkoztatási szerv hatáskörében 

eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal 

hivatalból értesíti a nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szerv hatáskörében eljáró Magyar 

Államkincstár Központot. 

Hivatalból értesíteni a nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szerv hatáskörében eljáró Magyar 

Államkincstár Központot, ha az állami 

foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatal korhatár előtti 

ellátásban, szolgálati járandóságban, 

táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti 

bányászjáradékban részesülő személynek 

állapít meg vagy szüntet meg álláskeresési 

járadékot. 

Adatok (TAJ szám megküldésével): 

-a természetes személyazonosító adatok,  

-az állampolgárság,  

-a bevándorolt, a letelepedett, a menekült vagy 

oltalmazott jogállás,  

-a menekültügyi hatóságnál a menekültként, 

oltalmazottként történő elismerésre irányuló 

kérelem benyújtásának, vagy a harmadik 

országbeli állampolgár kijelölt helyen való 

tartózkodása elrendelésének ténye,  

-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és 

elérhetősége. 

 



A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról szóló törvény szerint a TAJ számot az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében 

eljáró Technológiai és Ipari Minisztérium, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 

járási (fővárosi kerületi) hivatal az az álláskeresői nyilvántartással, álláskeresési ellátással, a 

foglalkoztatást elősegítő támogatással, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatással kapcsolatos, 

valamint a foglalkoztatottakkal összefüggő, jogszabályban meghatározott egyéb 

tevékenysége, valamint ellenőrzési eljárása során, továbbá a munkaügyi adatszolgáltatásra 

kötelezett foglalkoztató e tevékenysége körében kezelheti.  

 

Az állami foglalkoztatási szerv határkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal az 

álláskeresői nyilvántartásba vett adatokhoz közvetlen hozzáférést biztosít az állami 

foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Technológiai és Ipari Minisztériumnak, valamint az 

állami foglalkoztatási szerv határkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére a 

jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából. 

 

A rehabilitációs hatóság hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

törvény szerint rehabilitációs ellátásban részesülő személyek számára történő rehabilitációs 

szolgáltatások biztosítása céljából e személyeknek a nyilvántartásba vett adatait: a természetes 

személyazonosító adatokat, az állampolgárságot, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült 

vagy az oltalmazott jogállást, a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként 

történő elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár 

kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének tényét, a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) 

és elérhetőség adatait, a foglalkozást, a munkahelyet, a munkakört (tevékenység), a 

munkaviszonyt, az iskolai végzettség, a szakképzettség megnevezését, az e képesítéseket 

igazoló oklevél, bizonyítvány számát, a kiállító intézmény nevét, a kiállítás keltét közvetlen 

hozzáféréssel átveheti. 

 

Az állami foglalkoztatási szerv határkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal más szerv 

és természetes személy részére adatot csak jogszabályban meghatározott módon szolgáltathat. 

 

Az Flt. szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot működtető 

egészségügyért felelős miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges 

mértékben és ideig kezeli az elektronikus adatcserével érintett, állami foglalkoztatási szerv 

határkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok által Flt. szerint kezelt személyes és 

különleges adatokat. 

 

Ha az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal a 

foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról szóló Korm. rendelet szerint a Technológiai és Ipari Minisztérium által 

nyilvántartásba vett foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezeten keresztül 

nyújtja, akkor e szervezet e feladatának ellátásához a következő adatokat kezeli: a természetes 

személyazonosító adatok, a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és elérhetőségi adat, a 

foglalkozás, munkahely, munkakör (tevékenység), a munkaviszony, az iskolai végzettség, 

szakképzettség megnevezése, az e képesítéseket igazoló oklevél, bizonyítvány száma, a 

kiállító intézmény neve, a kiállítás kelte, a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos 

adatok, a munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, elektronikus kapcsolattartásra 

szolgáló elérhetőség, kapcsolattartó neve és elérhetősége, gazdálkodási forma, adószám, TB 

nyilvántartási szám, TAJ szám, KSH szám), az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében 



eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez, 

valamint a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások igénybevételéhez a munkavállalással 

kapcsolatos személyes és szakmai kompetenciákra, körülményekre és az állami 

foglalkoztatási szerv, valamint a munkáltató munkaerő-tervezésére vonatkozó adatokat. 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Technológiai és Ipari Minisztérium által 

nyilvántartásba vett foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet a feladatai 

ellátásával összefüggésben az általa kezelt személyes adatokat a szerződésben foglalt 

teljesítést követő napon törli. 

 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal - a 

természetes személyazonosító adatok, az állampolgárság, a bevándorolt, a letelepedett, a 

menekült vagy az oltalmazott jogállást, a menekültügyi hatóságnál a menekültként, 

oltalmazottként történő elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, vagy a harmadik 

országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének ténye, a lakcím 

(lakóhely, tartózkodási hely) és elérhetőség adat valamint a társadalombiztosítási azonosító jel 

megküldésével– hivatalból értesíti a nyugdíjfolyósító szerv hatáskörében eljáró Magyar 

Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, ha korhatár előtti ellátásban, szolgálati 

járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő 

személynek állapít meg vagy szüntet meg álláskeresési járadékot. 

 

A fent megjelölt időpontokig, illetve a fent megjelölt eseteken kívül az adatok törlésére nincs 

lehetőség.  

 

 

SZEMÉLYES ADATOK STATISZTIKAI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA, ÁTADÁSA  

A nyilvántartásba vett adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú 

felhasználásra – személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.  

A nyilvántartásba vett adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére – a hivatalos 

statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénnyel (a továbbiakban: Stt.) összhangban a 

statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra 

térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra 

felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt.-ben 

meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.  

 



FOGLALKOZTATÁSI ÉS KÖZFOGLALKOZTATÁSI ADATBÁZIS (FOKA) 
 

Az állami foglalkoztatási szerv határkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, mint adatkezelő az alábbi felsorolt célból és a nyilvántartott 

haláláig vagy az öregségi nyugdíjra való jogosultsága elérését követő 15 évig kezeli az adatokat. A megjelölt időpontokig, illetve eseteken kívül 

az adatok törlésére nincs lehetőség.  

 

Adatkezelés célja Kezelt adatok köre 

A szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló törvény szerinti 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosult személy munkaerőpiaci 

helyzetének javítása a 

közfoglalkoztatásban való részvétel 

biztosítása, a közfoglalkoztatás 

megszervezése, a közfoglalkoztatás 

feltételeinek biztosítása. 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem egészségkárosodottként jogosult személyek tekintetében 

adatok a következők: 

-a jogosult természetes személyazonosító adatai, 

-a jogosult állampolgársága, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott státusza, 

-a jogosult belföldi lakó-, illetve tartózkodási helye és elérhetőség adatai, 

-az álláskeresési ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatok, 

-a jogosult TAJ száma, 

-a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy iskolai végzettsége, szakképesítése, 

-a foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó 

adatok. 

A jogosult munkaerőpiaci helyzete vonatkozásában: 

-a munkaerőpiaci képzésben történő részvétel, 

-a munkaerőpiaci programban történő részvétel, 

-a bértámogatással létesített munkaviszony keretében történő foglalkoztatás, 

-a közfoglalkoztatásban való részvétel, 

-a munkaviszony – támogatás nélkül történő – létesítése, 

-az állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásainak igénybevétele, 

-az egyszerűsített foglalkoztatásban történő részvétel. 

Az álláskeresőként történő nyilvántartás vonatkozásában: 

-a nyilvántartásba vétel időpontja, 

-a nyilvántartásból történő törlés, illetve a nyilvántartás szünetelésének időpontja és indoka. 

A rehabilitációs ellátásban részesülő 

személy munkaerőpiaci helyzetének 

javítása a közfoglalkoztatásban való 

részvétel biztosítása, a 

A közfoglalkoztatottra vonatkozó adatok a következők: 

-a FOKA-ba való felvétel időpontja, 

-a közfoglalkoztatott természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, tartózkodási helye, 

-állampolgársága (hontalan státusza), bevándorolt, letelepedett vagy menekült, oltalmazott, befogadotti, 



közfoglalkoztatás megszervezése, a 

közfoglalkoztatás feltételeinek 

biztosítása. 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező státusza,  

-önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszáma, e-mail címe, értesítési címe, 

-a legmagasabb iskolai végzettsége, szakképzettsége, 

-a foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, 

-az eddig betöltött munkakörei, 

-Flt. alapján megállapított prioritási szintje, 

-a rehabilitációs ellátásban részesülő személy által betölthető munkakörök (FEOR kód). 

A közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó adatok a következők: 

-a közfoglalkoztatás jellege, azaz hogy  

1.tényleges közfoglalkoztatott-e,  

2.képzésen vesz-e részt,  

3.foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül-e,  

4.rehabilitációs ellátásban részesül-e, 

-a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, 

-a napi munkaidő mértéke (4, 6 vagy 8 óra), 

-a közfoglalkoztatási bér összege, 

-a közfoglalkoztatási jogviszonyban betöltött munkakör, 

-a közfoglalkoztató megnevezése és adószáma. 

A menekültként, oltalmazottként 

történő elismerés iránti kérelmet 

benyújtó közfoglalkoztatott, valamint 

az idegenrendészeti hatóság döntése 

alapján kijelölt tartózkodási helyen élő 

harmadik országbeli állampolgár 

közfoglalkoztatott közfoglalkoztatása. 

A közfoglalkoztatottak tekintetében az adatok a következők: 

-a közfoglalkoztatott természetes személyazonosító adatai,  

-lakóhelye, tartózkodási helye, szálláshelye, és elérhetőség adatai, 

-az álláskeresési ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatok. 

-FOKA-ba való felvétel időpontja, 

-a legmagasabb iskolai végzettség, szakképzettség, 

- a foglalkozás-egészségügyi alkalmasság. 

A közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó adatok a következők:  

-a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, 

-a napi munkaidő mértéke (4, 6 vagy 8 óra), 

-a közfoglalkoztatási bér összege, 

-a közfoglalkoztatási jogviszonyban betöltött munkakör, 

-a közfoglalkoztató megnevezése és adószáma. 

 



Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal a FOKA-

val kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával a NISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: NISZ Zrt.) bízza meg. 

 

A FOKA-ba – az alábbi megjelölt adatok kivételével- az állami foglalkoztatási szerv 

hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal rögzíti az adatokat.  

A közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatok eredményes ellátása céljából: 

 a szociális feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal rögzíti a következő 

adatokat: a jogosult természetes személyazonosító adatait, a jogosult állampolgárságát, 

illetve bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott státuszát, a jogosult 

belföldi lakó-, illetve tartózkodási helyét és elérhetőség adatait, az álláskeresési ellátás 

megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatokat, a jogosult 

TAJ számát, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy iskolai 

végzettségét, szakképesítését, a foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapítására, 

megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatokat; 

 a települési önkormányzat jegyzője rögzíti a következő adatokat: a munka 

elvégzéséhez, a közfoglalkoztatás tervezéséhez szükséges infrastruktúrára vonatkozó 

adatokat (munkaeszköz, szállítóeszköz, elhelyezés).  

 

A közfoglalkoztatott, illetve korlátozottan cselekvőképes személy esetén törvényes 

képviselője írásbeli kérésére, önkéntes adatszolgáltatása alapján vehetők fel a FOKA-ba a 

következő adatok: egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, egy tagállam nemzetiséghez 

tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére 

van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen, 

Fogyatékossággal élő munkavállaló, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, 

kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – valamint ezek bármilyen 

halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal 

kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy 

gátolja. 

 

A menekültként, oltalmazottként történő elismerés iránti kérelmet benyújtó adatait az állami 

foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal a menekültügyi 

hatóságként eljáró Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóság 

elismerésre irányuló kérelmet elutasító döntés jogerőre emelkedéséről szóló értesítése alapján 

az adatbázisból haladéktalanul törli, kivéve, ha az idegenrendészeti hatóság hatáskörében 

eljáró Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Idegenrendészeti Igazgatóság a harmadik 

országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el. 

 

A közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatok eredményes ellátása céljából a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem egészségkárosodottként jogosult személyek 

tekintetében a jogosult természetes személyazonosító adatait, a jogosult állampolgárságát, 

illetve bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott státuszát, a jogosult belföldi lakó-

, illetve tartózkodási helyét és elérhetőség adatait, az álláskeresési ellátás megállapítására, 

megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatokat, a jogosult TAJ számát, a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy iskolai végzettségét, 

szakképesítését, a foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapítására, megváltoztatására és 

megszüntetésére vonatkozó adatokat a szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala rögzíti. 

 



ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERV VAGY SZEMÉLY RÉSZÉRE, ADATKAPCSOLAT 

 

Adatigénylő Adatkezelés célja Adatok köre 

Közfoglalkoztatásért felelős 

Belügyminisztérium 

Az adatkezelő tevékenysége feletti felügyelet 

gyakorlása és a közfoglalkoztatás 

szervezésével kapcsolatos feladatai 

eredményes ellátása érdekében a nyilvántartás 

adataiba betekinthet. 

Adatok: 

A közfoglalkoztatottra vonatkozó adatok 

körében: 

-az adatbázisba való felvétel időpontja, 

-a közfoglalkoztatott természetes 

személyazonosító adata, lakóhelye, 

tartózkodási helye, állampolgársága (hontalan 

státuszát), bevándorolt, letelepedett vagy 

menekült, oltalmazott, befogadotti, szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

státusza, valamint önkéntes adatszolgáltatás 

alapján telefonszáma, e-mail címe, értesítési 

címe, 

-a legmagasabb iskolai végzettségét, 

szakképzettségét, 

-a foglalkozás-egészségügyi alkalmassága, 

-az eddig betöltött munkakörei, 

-a prioritási szintje, 

-a rehabilitációs ellátásban részesülő személy 

által betölthető munkakörök (FEOR kód). 

A közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó 

adatok körében: 

-a közfoglalkoztatás jellege, azaz hogy 

tényleges közfoglalkoztatott-e, képzésen vesz-

e részt, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesül-e, rehabilitációs 

ellátásban részesül-e, 

-a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, 

-a napi munkaidő mértéke (4, 6 vagy 8 óra), 



-a közfoglalkoztatási bér összege, 

-a közfoglalkoztatási jogviszonyban betöltött 

munkakör, 

-a közfoglalkoztató megnevezése és 

adószáma. 

A közfoglalkoztatásra vonatkozó adatok 

tekintetében: 

-a munkát felajánló, a munkát szervező és a 

közreműködő közfoglalkoztató neve, 

cégjegyzékszáma, az adószám első nyolc 

jegye (törzsszám), elérhetősége, 

-a munka jellege, statisztikai kódja (FEOR 

kód), leírása, 

-a munkavégzés helye, 

-az igényelt közfoglalkoztatotti létszám, 

-a munkavégzés időtartama, 

-a napi munkaidő mértéke, 

-a munka elvégzéséhez, a közfoglalkoztatás 

tervezéséhez szükséges infrastruktúrára 

vonatkozó adatok (munkaeszköz, 

szállítóeszköz, elhelyezés), 

-az egy napon foglalkoztatható személyek 

legkisebb és legnagyobb száma, 

-a közreműködő szerv azonosítója, 

megnevezése, elérhetősége, 

-a kifizető szerv azonosítója, megnevezése, 

elérhetősége. 

Közfoglalkoztatásért felelős 

Belügyminisztérium 

Az adatkezelő tevékenysége feletti felügyelet 

gyakorlása és a közfoglalkoztatás 

szervezésével kapcsolatos feladatai 

eredményes ellátása érdekében az adatbázis 

adataiba betekinthet: 

Adatok: 

A menekültként, oltalmazottként történő 

elismerés iránti kérelmet benyújtó 

közfoglalkoztatott, valamint az 

idegenrendészeti hatóság döntése alapján 



kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik 

országbeli állampolgár közfoglalkoztatott 

esetében a közfoglalkoztatott: 

-természetes személyazonosító adatai,  

-lakóhelye, tartózkodási helye, szálláshelye, 

továbbá  

-az adatbázisba való felvétel időpontja, 

-a legmagasabb iskolai végzettség, 

szakképzettség, 

-a foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, 

-a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, 

-a napi munkaidő mértéke (4, 6 vagy 8 óra), 

-a közfoglalkoztatási bér összege, 

-a közfoglalkoztatási jogviszonyban betöltött 

munkakör, 

-a közfoglalkoztató megnevezése és 

adószáma. 

Szociális feladatkörében eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatal járási (fővárosi 

kerületi) hivatala 

A szociális juttatásokra való jogosultság 

feltételeinek megállapításához szükséges 

ellenőrzési feladatai érdekében az adatbázis 

adataiba – folyamatos elektronikus 

adatkapcsolat keretében- betekinthet. 

Adatok: 

-a jogosult természetes személyazonosító 

adatai, 

-a munkaerőpiaci képzésben történő részvétel, 

-a munkaerőpiaci programban történő 

részvétel, 

-a bértámogatással létesített munkaviszony 

keretében történő foglalkoztatás, 

-a közfoglalkoztatásban való részvétel, 

-a munkaviszony – támogatás nélkül történő – 

létesítése, 

-az egyszerűsített foglalkoztatásban történő 

részvételt, 

-az álláskeresőként történő nyilvántartásba 

vétel időpontja, 



-az álláskeresői nyilvántartásból történő törlés, 

illetve a nyilvántartás szünetelésének 

időpontja és indoka. 

Rehabilitációs hatóság hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal 

A megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásainak megállapítása, ellenőrzése és a 

rehabilitációs szolgáltatások nyújtása céljából 

az adatbázis adatait - folyamatos elektronikus 

adatkapcsolat keretében- közvetlen 

hozzáféréssel átveheti. 

Adatok: 

-a jogosult természetes személyazonosító 

adatai, 

-a jogosult belföldi lakó-, illetve tartózkodási 

helye és elérhetőség adatai, 

-az álláskeresési ellátás megállapítására, 

megváltoztatására és megszüntetésére 

vonatkozó adatok, 

-a jogosult TAJ száma, 

-a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosult személy iskolai végzettsége, 

szakképesítése. 

A jogosult munkaerőpiaci helyzete 

vonatkozásában: 

-a munkaerőpiaci képzésben történő részvétel, 

-a munkaerőpiaci programban történő 

részvétel, 

-a bértámogatással létesített munkaviszony 

keretében történő foglalkoztatás, 

-a közfoglalkoztatásban való részvétel, 

-a munkaviszony – támogatás nélkül történő – 

létesítése, 

-az állami foglalkoztatási szerv 

szolgáltatásainak igénybevétele, 

-az egyszerűsített foglalkoztatásban történő 

részvétel. 

A közfoglalkoztatottra vonatkozó adatok 

körében: 

-az adatbázisba való felvétel időpontja, 



-a közfoglalkoztatott természetes 

személyazonosító adatai, lakóhelye, 

tartózkodási helye, állampolgársága (hontalan 

státusza), bevándorolt, letelepedett vagy 

menekült, oltalmazott, befogadotti, szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

státusza, valamint önkéntes adatszolgáltatás 

alapján telefonszáma, e-mail címe, értesítési 

címe, 

-a legmagasabb iskolai végzettsége, 

szakképzettség, 

-a foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, 

-az eddig betöltött munkakör, 

-a prioritási szintje, 

-a rehabilitációs ellátásban részesülő személy 

által betölthető munkakörök (FEOR kód). 

A közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó 

adatok körében: 

-a közfoglalkoztatás jellege, azaz hogy 

tényleges közfoglalkoztatott-e, képzésen vesz-

e részt, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesül-e, rehabilitációs 

ellátásban részesül-e, 

-a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, 

-a napi munkaidő mértéke (4, 6 vagy 8 óra), 

-a közfoglalkoztatási bér összege, 

-a közfoglalkoztatási jogviszonyban betöltött 

munkakör, 

-a közfoglalkoztató megnevezése és 

adószáma; 

A közfoglalkoztatásra vonatkozó adatok 

tekintetében: 



-a munkát felajánló, a munkát szervező és a 

közreműködő közfoglalkoztató neve, 

cégjegyzékszáma, az adószám első nyolc 

jegye (törzsszáma), elérhetősége, 

-a munka jellege, statisztikai kódja (FEOR 

kód), leírása, 

-a munkavégzés helye, 

-az igényelt közfoglalkoztatotti létszám, 

-a munkavégzés időtartama, 

-a napi munkaidő mértéke, 

-a munka elvégzéséhez, a közfoglalkoztatás 

tervezéséhez szükséges infrastruktúrára 

vonatkozó adatokat (munkaeszköz, 

szállítóeszköz, elhelyezés), 

-az egy napon foglalkoztatható személyek 

legkisebb és legnagyobb száma, 

-a közreműködő szerv azonosítója, 

megnevezése, elérhetősége, 

-a kifizető szerv azonosítója, megnevezése, 

elérhetősége. 

Magyar Államkincstár A közfoglalkoztatott bérének a központi 

költségvetés által finanszírozott része 

folyósítása feltételeinek ellenőrzése érdekében 

az adatbázis adataiba betekinthet. 

Adatok: 

A közfoglalkoztatottak tekintetében: 

-a természetes személyazonosító adat,  

-a lakóhely, tartózkodási hely,  

-az állampolgárság (hontalan státusz), 

bevándorolt, letelepedett vagy menekült, 

oltalmazott, befogadotti, szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező státusz,  

-önkéntes adatszolgáltatás alapján 

telefonszáma, e-mail címe, értesítési cím. 

A közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó 

adatok körében: 



-a közfoglalkoztatás jellege, azaz hogy 

tényleges közfoglalkoztatott-e, képzésen vesz-

e részt, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesül-e, rehabilitációs 

ellátásban részesül-e, 

-a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, 

-a közfoglalkoztatási bér összege, 

-a közfoglalkoztató megnevezése és 

adószáma. 

A közfoglalkoztatásra vonatkozó adatok 

tekintetében: 

-a munkát felajánló, a munkát szervező és a 

közreműködő közfoglalkoztató neve, 

cégjegyzékszáma, az adószám első nyolc 

jegye (törzsszáma), elérhetősége. 

 



SZEMÉLYES ADATOK STATISZTIKAI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA, ÁTADÁSA  

A nyilvántartásba vett adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú 

felhasználásra – személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.  

A nyilvántartásba vett adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére – a hivatalos 

statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénnyel (a továbbiakban: Stt.) összhangban a 

statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra 

térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra 

felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt.-ben 

meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.  

 

 

AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE  
Az állami foglalkoztatási szerv informatikai rendszerének a működtetője az állami 

foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek 

hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet alapján a 

NISZ Zrt.  

Címe: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.  

Adószáma: 10585560-2-44  

A NISZ Zrt. a személyes adatokat a feladatai ellátáshoz szükséges mértékben ismerheti meg.  

 

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

Az ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

 

1. Hozzáférési jog 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt 

személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

részletes tájékoztatást kapjon. 

 

2. Helyesbítéshez való joghoz 

Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését, és hogy az Ön személyes adatainak helyesbítését indokolatlan késedelem nélkül 

megtegyük. 

 

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az Ön személyes adatainak kezelésének korlátozását, 

abban az esetben, ha az alábbi tényezők valamelyike fennáll: 

 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön személyes adatainak 

pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

 már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget 

élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 



Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 

az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását 

megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.  

 

4. Törléshez való jog 

Ön kezdeményezheti személyes adatainak az adatkezelő általi törlését, amennyiben: 

 az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok 

kezelésére,  

  Ön a visszavonás jogával élt és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,  

  Ön a tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek nincs 

más elsőbbséget élvező jogszerű oka,  

 adatainak kezelése jogellenes,  

 adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges.  

Ilyen esetben az adatkezelő megvizsgálja kérelmét és amennyiben az adatok törlése 

lehetséges, nemcsak saját nyilvántartásaiban törli adatait, hanem kérését továbbítja azon 

személyek, szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte és amelyek ésszerű, elvárható módon 

számára elérhetők. 

 

5. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak az EU Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének 

e) pontja szerinti közérdekű feladat végrehajtásán vagy f) pontja szerinti jogos érdeken 

alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 

jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. 

 

6. Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta, ha: 

 az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés 

teljesítése és 

 az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 

továbbítását. 

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az 

adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. 

 



Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait. 

 

 

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az 

adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett 

választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszék 

felsorolását és elérhetőségét a http://birosag.hu/torvenyszekek linken keresztül tekinthető 

meg). Az egyéb közigazgatási vagy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos 

tartózkodási hely, a munkahely vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban-, ha az 

érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Európai 

Unió általános adatvédelmi rendeletét. 
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