
Szervezeti egység neve: Jogi, Humánpolitikai és Informatikai Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: 
A TEF által történő személyes adatok továbbítása címzettjeinek dinamikus nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése adatvédelmi tisztviselő (DPO) 

2 a kezelt adat minősítése közérdekből nyilvános adat 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF által történő személyes adatok 
továbbítása címzettjeinek dinamikus 
nyilvántartása az érintetti 
joggyakorlás elősegítése, valamint a 
személyes adatok kezelése (jogi) 
megfelelőségének biztosítása céljából 

5 az adatkezelés jogalapja GDPR 30. cikk 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre a TEF által történő személyes adatok 
továbbítása címzettjei 

8 az adatok forrása a címzettektől + cégjegyzék + 
nyilvánosan elérhető adatbázisok 
(weboldal) 

9 az adatok fajtái jogi személy, hatóság vagy egyéni 
vállalkozó megnevezése, székhelye, 
adószáma, 
nyilvántartási/cégjegyzékszáma, 
képviseletében eljáró személy, 
adattovábbítás célja, jogalapja 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi, 
Humánpolitikai és Informatikai 
Főosztálya munkatársai, és a 
mindenkori adatvédelmi tisztviselő 
férhet hozzá 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi, Humánpolitikai és Informatikai Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
GDPR 30. cikk szerinti kötelező adatkezelési nyilvántartás 

1 az adatokért felelős munkakörének 
megnevezése 

adatvédelmi tisztviselő (DPO) 

2 a kezelt adat minősítése közérdekből nyilvános adat 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF felelősségébe tartozóan végzett személyes 
adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást 
vezet az érintetti joggyakorlás elősegítése, 
valamint a személyes adatok kezelése (jogi) 
megfelelőségének biztosítása céljából 

5 az adatkezelés jogalapja GDPR 30. cikk 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre a TEF a felelősségébe tartozóan végzett személyes 
adatkezelési tevékenységekben érintett 
személyek 

8 az adatok forrása érintettektől, a címzettektől + cégjegyzék + 
nyilvánosan elérhető adatbázisok (weboldal) 

9 az adatok fajtái a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – 
ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az 
adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi 
tisztviselőnek a neve és elérhetősége; 
b) az adatkezelés céljai; 
c) az érintettek kategóriáinak, valamint a 
személyes adatok kategóriáinak ismertetése; 
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes 
adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a 
harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi 
szervezeteket; 
e) adott esetben a személyes adatok harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet részére 
történő továbbítására vonatkozó információk, 
beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi 
szervezet azonosítását, valamint a 9. cikk - 
Különös helyzetekben biztosított eltérések 49. 
cikk (1) bekezdésének második albekezdés 
szerinti továbbítás esetében a megfelelő 
garanciák leírása; 
f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák 
törlésére előirányzott határidők; 
g) ha lehetséges, a 2. cikk - Az adatkezelés 
biztonsága 32. cikk (1) bekezdésében említett 
technikai és szervezési intézkedések általános 
leírása. 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi, Humánpolitikai 
és Informatikai Főosztálya munkatársai, és a 
mindenkori adatvédelmi tisztviselő férhet hozzá 

 

 



Szervezeti egység neve: Jogi, Humánpolitikai és Informatikai Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
A TEF által igénybe vett adatfeldolgozók (GDPR 28. cikk) dinamikus nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése adatvédelmi tisztviselő (DPO) 

2 a kezelt adat minősítése közérdekből nyilvános adat 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF által igénybe vett 
adatfeldolgozók nyilvántartása az 
érintetti joggyakorlás elősegítése, 
valamint a személyes adatok kezelése 
(jogi) megfelelőségének biztosítása 
céljából 

5 az adatkezelés jogalapja GDPR 30. cikk, GDPR 28. cikk 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre a TEF által igénybe vett 
adatfeldolgozók  

8 az adatok forrása az adatfeldolgozóktól + cégjegyzék + 
nyilvánosan elérhető adatbázisok 
(weboldal) 

9 az adatok fajtái jogi személy vagy egyéni vállalkozó 
megnevezése, székhelye, adószáma, 
nyilvántartási/cégjegyzékszáma, 
képviseletében eljáró személy, 
adatfeldolgozási szerződés kelte 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi, 
Humánpolitikai és Informatikai 
Főosztálya munkatársai, és a 
mindenkori adatvédelmi tisztviselő 
férhet hozzá 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi, Humánpolitikai és Informatikai Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
A Főigazgatóság szabályzatainak nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése jogi referens 

2 a kezelt adat minősítése közérdekből nyilvános adat 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF hatályos szabályzatainak 
nyilvántartása, a szabályzatok 
módosításainak, hatályon kívül 
helyezésének nyomon követése 

5 az adatkezelés jogalapja SZMSZ 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre TEF 

8 az adatok forrása TEF 

9 az adatok fajtái iktatószám, tárgy, hatálybalépés 
dátuma, hatályon kívül helyezte, 
hatályon kívül helyezés dátuma 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi, 
Humánpolitikai és Informatikai 
Főosztálya munkatársai 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi, Humánpolitikai és Informatikai Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
A Főigazgatóság ügyrendjeinek a nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése jogi referens 

2 a kezelt adat minősítése közérdekből nyilvános adat 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF ügyrendjeinek nyilvántartása, 
az ügyrendek módosításainak, 
hatályon kívül helyezésének nyomon 
követése 

5 az adatkezelés jogalapja SZMSZ 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre TEF 

8 az adatok forrása TEF 

9 az adatok fajtái iktatószám, tárgy, hatálybalépés 
dátuma, módosítás dátuma, hatályon 
kívül helyezte, hatályon kívül 
helyezés dátuma 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi, 
Humánpolitikai és Informatikai 
Főosztálya munkatársai 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi, Humánpolitikai és Informatikai Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
A Főigazgatóság jogügyleteinek a nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése jogi referens 

2 a kezelt adat minősítése közérdekű adat 
személyes adatot is tartalmaz 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF (vagy jogelődjei) által kötött 
jogügyletek nyilvántartása, a 
jogügyletek módosításainak, 
megszűnésének nyomon követése 

5 az adatkezelés jogalapja szerződés 

6 az adatkezelés időtartama 2019. augusztus 1-től 

7 az érintettek köre TEF, szerződő fél 

8 az adatok forrása érintett 

9 az adatok fajtái szerződések megnevezése (típusa), 
tárgya, a szerződést kötő felek neve, 
a szerződés értéke, határozott időre 
kötött szerződés esetében annak 
időtartama 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi, 
Humánpolitikai és Informatikai 
Főosztálya munkatársai 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi, Humánpolitikai és Informatikai Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói határozatainak a 
nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése jogi referens 

2 a kezelt adat minősítése közérdekű adat 
személyes adatot is tartalmaz 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF tulajdonosi joggyakorlása alatt 
álló gazdasági társaság alapítói 
határozatainak a nyilvántartása 

5 az adatkezelés jogalapja az egyes állami tulajdonban álló 
gazdasági társaságok felett az államot 
megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló 
személyek kijelöléséről szóló 1/2018. 
(VI.25.) NVTNM rendelet 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre TEF, Gandhi Gimnázium Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

8 az adatok forrása TEF  

9 az adatok fajtái a TEF tulajdonosi joggyakorlása alatt 
álló gazdasági társaság megnevezése, 
székhelye, alapítói döntések 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi, 
Humánpolitikai és Informatikai 
Főosztálya munkatársai 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi, Humánpolitikai és Informatikai Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Álláshely-nyilvántartás (ANYR) 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése főosztályvezető 

2 a kezelt adat minősítése személyes adat 

3 az adat formátuma program 

4 az adatkezelés célja álláshely nyilvántartása 

5 az adatkezelés jogalapja a kormányzati igazgatásról szóló 2018. 

évi CXXV. törvény 62/A. § 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre kormánytisztviselők, munkavállalók 

8 az adatok forrása ÁNYR 

9 az adatok fajtái Kit. 62/A. §-ban felsoroltak 

10 hozzáférés módja elektronikusan főosztályvezető által  

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi, Humánpolitikai és Informatikai Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Közszolgálati alapnyilvántartás (SZENYOR) 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése humánpolitikai ügyintézők, vezetők 

2 a kezelt adat minősítése személyes, különleges 

3 az adat formátuma program, papír alapú 

4 az adatkezelés célja alapadatok nyilvántartása jogszabályi 
kötelezettség alapján 

5 az adatkezelés jogalapja a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény 174. § 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos, a jogviszony 
megszüntetését/megszűnését követő 50 év 

7 az érintettek köre kormánytisztviselők, munkavállalók 

8 az adatok forrása érintett által szolgáltatva, munkáltató által 
hozott döntések 

9 az adatok fajtái Kit. 3. melléklete szerint 

10 hozzáférés módja papír alapon és elektronikusan a 
humánpolitikai ügyintézők, vezetők által 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi, Humánpolitikai és Informatikai Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettekről szóló nyilvántartás  

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése humánpolitikai ügyintéző 

2 a kezelt adat minősítése személyes 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek 

nyilvántartása 

5 az adatkezelés jogalapja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. 

törvény alapján 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre kormánytisztviselők, munkavállalók 

8 az adatok forrása érintett által szolgáltatva 

9 az adatok fajtái az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. 

törvény melléklete szerint 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a humánpolitikai 

ügyintéző által 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi, Humánpolitikai és Informatikai Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezettekről szóló 

nyilvántartás  

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése humánpolitikai ügyintéző 

2 a kezelt adat minősítése személyes 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a nemzetbiztonsági ellenőrzésre 

kötelezettek nyilvántartása 

5 az adatkezelés jogalapja a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 

1995. CXXV. törvény alapján 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre kormánytisztviselők, munkavállalók 

8 az adatok forrása érintett által szolgáltatva, 

Alkotmányvédelmi Hivatal eljárása 

alapján 

9 az adatok fajtái a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 

1995. CXXV. törvény 2. melléklete 

szerint 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a humánpolitikai 

ügyintéző által 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi, Humánpolitikai és Informatikai Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Foglalkozás-egészségügyi nyilvántartás  

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése humánpolitikai ügyintéző 

2 a kezelt adat minősítése személyes, különleges 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a foglalkozás-egészségügyi ellátásra 

kötelezettek nyilvántartása 

5 az adatkezelés jogalapja a kormányzati igazgatásról szóló 2018. 

évi CXXV. törvény és a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény alapján 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre kormánytisztviselők, munkavállalók 

8 az adatok forrása foglalkozás-egészségügyi szolgáltató 

adatközlése, közszolgálati 

alapnyilvántartás adatai  

9 az adatok fajtái név, TAJ-szám, születési hely és idő, 

lakcím, telefonszám, e-mail cím, 

munkakör, kategória 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a humánpolitikai 

ügyintéző által 

 

  



Szervezeti egység neve: Támogatásirányítási Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer 

(EPER) 

1 az adatokért felelős 

munkakörének megnevezése 

a főosztály munkatársai 

2 a kezelt adat minősítése nem személyes és személyes adat, különleges adat 

3 az adat formátuma strukturált adatbázisban, word, excel, pdf formátum 

4 az adatkezelés célja Személyes adatok esetében: 152/2005. (VIII. 2.) Korm. 

rendelet alapján az Útravaló Ösztöndíjprogram: Út a 

Diplomához pályázat lebonyolítása 

Nem személyes adatok esetében: Roma nemzetiségi 

pályázatok (CISZ, KUL, PED, TAB); Családi portaprogram – 

Szociális földprogram; Roma Kultúra pályázatok, Egyedi 

támogatások lebonyolítása 

5 az adatkezelés jogalapja szerződéses: szerződés megkötéséhez/teljesítéséhez 

szükséges - a Kormány 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete 

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint 

egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos 

módosításáról, továbbá a 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 

alapján az Útravaló Ösztöndíjprogram: Út a Diplomához 

pályázat lebonyolítására megkötött lebonyolítói 

megállapodás 

6 az adatkezelés időtartama 10 év 

7 az érintettek köre Személyes adatok esetében: az Útravaló Ösztöndíjprogram: 

Út a Diplomához program pályázóinak köre 

Nem személyes adatok esetében: Roma nemzetiségi 

pályázatok (CISZ, KUL, PED, TAB); Családi portaprogram – 

Szociális földprogram; Roma Kultúra, Egyedi támogatások 

pályázóinak köre 

8 az adatok forrása az érintett személy/ szervezet regisztrációja 

9 az adatok fajtái közérdekű és személyes, különleges: nemzetiséghez tartozás 

10 hozzáférés módja hozzáférési jogosultság biztosítása,  távoli üzemeltetés 

 

  



Szervezeti egység neve: Támogatásirányítási Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: UTR pályázatkezelő rendszer 

1 az adatokért felelős 

munkakörének megnevezése 

a főosztály munkatársai 

2 a kezelt adat minősítése személyes, különleges adat 

3 az adat formátuma strukturált adatbázisban, word, excel, pdf, GIRO fájl 

formátum 

4 az adatkezelés célja 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet alapján az Útravaló 

Ösztöndíjprogram: Út a Középiskolába, Út az érettségihez, Út 

a szakmához pályázatok lebonyolítása 

5 az adatkezelés jogalapja szerződéses: szerződés megkötéséhez/teljesítéséhez 

szükséges - a Kormány 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete 

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint 

egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos 

módosításáról, továbbá 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 

alapján az Útravaló Ösztöndíjprogram: Út a Középiskolába, 

Út az érettségihez, Út a szakmához  pályázatok lebonyolítása 

biztosítására megkötött lebonyolítói megállapodás 

6 az adatkezelés időtartama 10 év 

7 az érintettek köre az Útravaló Ösztöndíjprogram: Út a Középiskolába, Út az 

érettségihez, Út a szakmához programok pályázóinak köre 

8 az adatok forrása az érintett személy (pályázó, felhasználási hely 

adminisztrátora) regisztrációja 

9 az adatok fajtái személyes, különleges: nemzetiséghez tartozás 

10 hozzáférés módja hozzáférési/allicence jogosultság biztosítása,  távoli 

üzemeltetés 

 

  



Szervezeti egység neve: Támogatásirányítási Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Elektronikus Pályázatkezelő és Szerződésmenedzsment 

Rendszer (PKR) 

1 az adatokért felelős 

munkakörének megnevezése 

a főosztály munkatársai 

2 a kezelt adat minősítése nem személyes adat 

3 az adat formátuma strukturált adatbázisban, word, excel, pdf formátum 

4 az adatkezelés célja a Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, Zenei program 

megvalósítása pályázatok lebonyolítása 

5 az adatkezelés jogalapja szerződéses: szerződés megkötéséhez/teljesítéséhez 

szükséges - a Kormány 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete 

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint az 

egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos 

módosításáról, 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet 

6 az adatkezelés időtartama 10 év 

7 az érintettek köre a Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, Zenei program 

megvalósítása program pályázóinak köre 

8 az adatok forrása az érintett szervezet regisztrációja 

9 az adatok fajtái közérdekű adat 

10 hozzáférés módja hozzáférési jogosultság biztosítása,  távoli üzemeltetés 

 

  



Szervezeti egység neve: Támogatásirányítási Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Országos Támogatás - ellenőrzési Rendszer (OTR) 

1 az adatokért felelős 

munkakörének megnevezése 

a főosztály munkatársai 

2 a kezelt adat minősítése nem személyes adat 

3 az adat formátuma strukturált adatbázisban, excel formátum 

4 az adatkezelés célja az Ávr. 102./F. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettség az igényelt és már odaítélt támogatások 

adatairól 

5 az adatkezelés jogalapja az Ávr. 102./F. § (1) bekezdése  

6 az adatkezelés időtartama 10 év 

7 az érintettek köre pályázó szervezetek 

8 az adatok forrása az érintett szervezet pályázata, szerződése, elszámolása 

9 az adatok fajtái közérdekű adat 

10 hozzáférés módja hozzáférési jogosultság biztosítása 

 

  



Szervezeti egység neve: Gazdasági Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: KIRA program, WEBCAFE program 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése bérügyi referens 

2 a kezelt adat minősítése személyes adat 

3 az adat formátuma excel, xml, pdf 

4 az adatkezelés célja A TEF dolgozók bér vagy bér jellegű 

juttatásainak kezelése. 

5 az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) a, e 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre A TEF dolgozói 

8 az adatok forrása más adatkezelő, nem nyilvános forrás 

9 az adatok fajtái személyes adat 

10 hozzáférés módja papír alapon érkezett dokumentumok 

 

  



 

Szervezeti egység neve: Gazdasági Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Forrás program  

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése pénzügyi referens 

2 a kezelt adat minősítése személyes adat 

3 az adat formátuma excel, xml, pdf 

4 az adatkezelés célja Jogszabály által TEF hatáskörébe utalt 

támogatásokban részesülő személyek 

juttatásainak kezelése 

5 az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) a, e 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre sikeres pályázók 

8 az adatok forrása más adatkezelő, nem nyilvános forrás 

9 az adatok fajtái személyes adat 

10 hozzáférés módja papír alapon érkezett dokumentumok 

 

  



 

Szervezeti egység neve: Gazdasági Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: GIRO program 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése bérügyi referens, pénzügyi referens 

2 a kezelt adat minősítése személyes adat 

3 az adat formátuma pdf, csaber file 

4 az adatkezelés célja A TEF dolgozók bér vagy bér jellegű 

juttatásainak kezelése 

Jogszabály által a TEF hatáskörébe utalt 

támogatásokban részesülő személyek 

juttatásainak kezelése 

5 az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) a, e 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre A TEF dolgozói, sikeres pályázók 

8 az adatok forrása más adatkezelő, nem nyilvános forrás 

9 az adatok fajtái személyes adat 

10 hozzáférés módja papír alapon érkezett dokumentumok 

 

  



Szervezeti egység neve: EFOP 1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése projekt 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: A projekt által elértek adatai 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése vezető koordinátor 

2 a kezelt adat minősítése személyes adatok 

3 az adat formátuma excel táblázat 

4 az adatkezelés célja a projekt műszaki szakmai mutatóinak 
teljesülésének igazolása az IH felé 

5 az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása 

6 az adatkezelés időtartama 272/2014 (XI.5) kormányrendeletnek 
megfelelően 2027.12.31-ig, majd átadásra 
kerül a Levéltár részére 

7 az érintettek köre 44000 fő hátrányos helyzetű, felnőtt vagy 
szülői beleegyező nyilatkozattal fiatalkorú 
adatalany 18 megye érintettségével 

8 az adatok forrása érintettől származó 

9 az adatok fajtái A tevékenység során írásbeli hozzájáruló 
nyilatkozatban, önkéntesen a személy 
neve, születési ideje és helye, lakhely, 
személyi igazolványszám, valamint 
telefonos és e-mail elérhetőség 

10 hozzáférés módja elektronikus 

 
  



 

Szervezeti egység neve: EFOP 1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése projekt 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: A projekt keretében mentoráltak adatai 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése vezető koordinátor 

2 a kezelt adat minősítése Nemzetiséghez tartozásra, a vallásos 
vagy más világnézeti meggyőződésre, a 
mentális és fizikai egészségi állapotra, 
valamint a kóros szenvedélyre 
vonatkozó és előfordulhat a bűnügyi 
különleges személyes adat. 

3 az adat formátuma excel táblázat és SQL adatbázis 

4 az adatkezelés célja a projekt műszaki szakmai mutatóinak 
teljesülésének igazolása az IH felé 

5 az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása 

6 az adatkezelés időtartama 272/2014 (XI.5) kormányrendeletnek 
megfelelően 2027.12.31-ig, majd 
átadásra kerül a Levéltár részére 

7 az érintettek köre 8800 fő hátrányos helyzetű, felnőtt vagy 
szülői beleegyező nyilatkozattal 
fiatalkorú adatalany 18 megye 
érintettségével. 

8 az adatok forrása érintettől származó 

9 az adatok fajtái A tevékenység során írásbeli 
hozzájáruló nyilatkozatban, önkéntesen 
a személy neve, születési ideje és helye, 
lakhely, személyi igazolványszám, 
valamint telefonos és e-mail 
elérhetőség 

10 hozzáférés módja elektronikus 

 
  



Szervezeti egység neve: EFOP 1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése projekt 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: A projekt keretében tanulástechnikai tréning résztvevők adatai 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése vezető koordinátor 

2 a kezelt adat minősítése Nemzetiséghez tartozásra, a vallásos vagy 
más világnézeti meggyőződésre, a 
mentális és fizikai egészségi állapotra, 
valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó 
és előfordulhat a bűnügyi különleges 
személyes adat. 

3 az adat formátuma excel táblázat 

4 az adatkezelés célja a projekt műszaki szakmai mutatóinak 
teljesülésének igazolása az IH felé, illetve 
a projekttevékenység során a képzésbe 
irányításhoz szükséges 

5 az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása 

6 az adatkezelés időtartama 272/2014 (XI.5) kormányrendeletnek 
megfelelően 2027.12.31-ig, majd 
átadásra kerül a Levéltár részére 

7 az érintettek köre 880 fő hátrányos helyzetű, felnőtt vagy 
szülői beleegyező nyilatkozattal fiatalkorú 
adatalany 18 megye érintettségével. 

8 az adatok forrása érintettől származó 

9 az adatok fajtái A tevékenység során írásbeli hozzájáruló 
nyilatkozatban, önkéntesen a személy 
neve, születési ideje és helye, lakhely, 
személyi igazolványszám, valamint 
telefonos és e-mail elérhetőség 

10 hozzáférés módja elektronikus 

 
  



 

Szervezeti egység neve: EFOP 1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése projekt 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: A projekt rendezvényein és workshopjain résztvevők adatai 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése vezető koordinátor 

2 a kezelt adat minősítése A tevékenység során az érintett 
hozzájárulásával annak neve, valamint 
telefonos és/vagy e-mail elérhetősége 

3 az adat formátuma excel táblázat 

4 az adatkezelés célja a projekt műszaki szakmai mutatóinak 
teljesülésének igazolása az IH felé 

5 az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása 

6 az adatkezelés időtartama 272/2014 (XI.5) kormányrendeletnek 
megfelelően 2027.12.31-ig, majd 
átadásra kerül a Levéltár részére 

7 az érintettek köre A projekt Felhívásának értelmében 
kötelezően megvalósítandó 176 db 
workshopon és más, a 
projektmegvalósítás során létrejövő 
rendezvényen résztvevők 

8 az adatok forrása érintettől származó 

9 az adatok fajtái A tevékenység során írásbeli 
hozzájáruló nyilatkozatban, önkéntesen 
a személy neve, születési ideje és helye, 
lakhely, személyi igazolványszám, 
valamint telefonos és e-mail 
elérhetőség 

10 hozzáférés módja elektronikus 

 
  



 

Szervezeti egység neve: EFOP 1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése projekt 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: A projekt munkatársainak adatai 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése irodai szakmai irányító 

2 a kezelt adat minősítése személyes adatok 

3 az adat formátuma excel táblázat 

4 az adatkezelés célja HR feladatok elvégzése, a felhívásban 
szereplő munkaköri követelményeknek 
(lakcím, iskolai végzettség) való 
megfelelőség bizonyítása az IH felé 

5 az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása 

6 az adatkezelés időtartama 272/2014 (XI.5) kormányrendeletnek 
megfelelően 2027.12.31-ig, majd átadásra 
kerül a Levéltár részére 

7 az érintettek köre A múltban és jelenleg a projekt 
alkalmazásában álló dolgozók 

8 az adatok forrása érintettől származó 

9 az adatok fajtái A személy neve, születési ideje és helye, 
lakhely, személyi igazolványszám, valamint 
telefonos és e-mail elérhetőség 

10 hozzáférés módja elektronikus 

 
  



Szervezeti egység neve: EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Integrált gyermekprogramok támogatása projekt 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Biztos Kezdet Gyerekház Dokumentációs Rendszer 

1 az adatokért felelős 
munkakörének 
megnevezése 

informatikai rendszereket kezelő munkatárs 

2 a kezelt adat minősítése személyes és különleges adatok 

3 az adat formátuma elektronikus 

4 az adatkezelés célja A személyes adatok kezelésének célja: A Biztos Kezdet Gyerekházak 
működésének nyomon követése, a Gyerekházak működési 
támogatásának jogszerű felhasználásának ellenőrzése.  

5 az adatkezelés jogalapja 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról és a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet. 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre Gyerekházak szolgáltatásait igénybe vevők, Gyerekház 
munkatársak és külső szakemberek 

8 az adatok forrása az érintettektől 

9 az adatok fajtái Szülők személyes adatai, Szülők különleges adatai; Gyerek 
személyes adatai; lakcím; Gyerek különleges adatai; 
Gyerekházakban dolgozó munkatársak személyes adatai; 
Gyerekház munkájában közreműködő külső szakemberek adatai 

10 hozzáférés módja elektronikus formában az informatikai rendszereket kezelő 
munkatárs és a projekt azon munkatársai, akik rendelkeznek egyéni 
felhasználónévvel és jelszóval 

 
  



 

Szervezeti egység neve: EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Integrált gyermekprogramok támogatása projekt 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: EFOP-1.4.1 Képzésnyilvántartás (excel) 

1 az adatokért felelős munkakörének 
megnevezése 

képzésszervezők 

2 a kezelt adat minősítése személyes adatok 

3 az adat formátuma elektronikus és papír alapú 

4 az adatkezelés célja felnőttképzés megvalósítása 

5 az adatkezelés jogalapja 2013. évi LXXVII. törvény 21. §. 

6 az adatkezelés időtartama az Fktv. és az iratkezelési szabályzatnak megfelelően 
(8/10 év) 
 

7 az érintettek köre képzéseken résztvevő személyek 

8 az adatok forrása az érintettektől 

9 az adatok fajtái a képzésben részt vevő személy természetes 
személyazonosító adatait, elektronikus levelezési címét és 
legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát. 
a képzéssel összefüggő adatokat, lakcímét, levelezési 
címét és telefonszámát, adóazonosító jelét, amennyiben 
megélhetési támogatásra jogosult a résztvevő 

10 hozzáférés módja elektronikus és papír alapon a képzésszervezők férnek 
hozzá 

 
  



Szervezeti egység neve: EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Integrált gyermekprogramok támogatása projekt 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Forrás program  

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése pénzügyi vezető, monitoring munkatárs 

2 a kezelt adat minősítése személyes adatok 

3 az adat formátuma elektronikus 

4 az adatkezelés célja bérszámfejtés; kiküldetések és számlák 
elszámolása 

5 az adatkezelés jogalapja az adatkezelés szerződés teljesítéséhez 
szükséges, jogi kötelezettség teljesítése  

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre TEF munkavállalók, szolgáltatók 

8 az adatok forrása érintettektől, nyilvánosan elérhető 
adatok (weboldal) 

9 az adatok fajtái név, lakcím, adóazonosító jel, 
bankszámlaszám, anyja neve, születési 
hely, idő, TAJ szám  

10 hozzáférés módja elektronikus formában a pénzügyi 
vezető és a monitoring munkatárs 
férhet hozzá 

 

  



Szervezeti egység neve: EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 Felzárkózási együttműködések 
támogatása projekt 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Együttműködési megállapodások nyilvántartásai 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése módszertani szakértő, szakmai asszisztens 

2 a kezelt adat minősítése közérdekű adat 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF (valamint a jogelőd SZGYF) és a 
kedvezményezett önkormányzatok (EFOP-
1.6.2, EFOP-2.4.1, EFOP-2.4.2, EFOP-2.4.3, 
VEKOP-6.2.1, VEKOP-6.2.2, VEKOP-7.1.4) 
között kötött együttműködési 
megállapodások nyilvántartása 

5 az adatkezelés jogalapja jogos érdek 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre kedvezményezett önkormányzatok 

8 az adatok forrása EFOP-161 

9 az adatok fajtái dokumentum leíró adatai 

10 hozzáférés módja elektronikus formában 

 

  



Szervezeti egység neve: EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 Felzárkózási együttműködések 
támogatása projekt 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Az EFOP 1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 által szervezett 
képzésekre jelentkezők munkáltatói adatbázisa 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése képzésfejlesztő, képző 

2 a kezelt adat minősítése személyes adat 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja A jelentkezési lapon/szerződésben 
megadott, a Résztvevőkre valamint azok 
törvényes képviselőire vonatkozó 
„Személyes Adatok” kezelését a TEF, 
mint adatkezelő a képzés 
megszervezése és lebonyolítása, 
valamint a képzés időtartalma alatt 
kapcsolattartás céljából végzi. 

5 az adatkezelés jogalapja érintettek hozzájárulása és a törvényben 
elrendelt kötelező adatkezelés 

6 az adatkezelés időtartama jelentkezés időpontjától a projekt 
zárásáig + 5 év 

7 az érintettek köre képzésre jelentkezők és résztvevők 

8 az adatok forrása jelentkezőktől 

9 az adatok fajtái személyes adatok:  

 jelentkező neve  

 anyja neve 

 lakcíme 

 születési hely, idő 

10 hozzáférés módja elektronikus formában  

 
  



Szervezeti egység neve: EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 Felzárkózási együttműködések 
támogatása projekt 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Az EFOP 1.6.2-es, TOP 5.2.1-es, TOP 6.9.1-es, VEKOP 6.2.1-es, 
VEKOP 6.2.2, VEKOP 7.1.4- es projekt kedvezményezett települései 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése képzésfejlesztő, képző  

2 a kezelt adat minősítése közérdekből nyilvános adat 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja A kedvezményezett települések 
tájékoztatása a pályázatokban szereplő, 
kötelező képzésekről. 

5 az adatkezelés jogalapja GDPR 30. cikk 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre EFOP 1.6.2-es, TOP 5.2.1-es, TOP 6.9.1-
es, VEKOP 6.2.1-es, VEKOP 6.2.2, VEKOP 
7.1.4- es projekt kedvezményezett 
települései 

8 az adatok forrása - az érintettektől 
- nyilvánosan elérhető 

adatbázisból (weboldal, 
törzskönyvi nyilvántartás adatai) 

9 az adatok fajtái jogi személy megnevezése, székhelye, 
elérhetősége (telefon, email cím) 
képviseletében eljáró személy neve, 
elérhetősége (telefon, email cím) 

10 hozzáférés módja elektronikus formában  

 

  



Szervezeti egység neve: Nyugat-Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Nyugat Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság programokba bevontak nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése társadalmi kapcsolatokért felelős 
referens (tkfr), képzési referens 

2 a kezelt adat minősítése személyes adat 

3 az adat formátuma excel tábla, papír dosszié 

4 az adatkezelés célja társadalmi esélyteremtés feladatainak 
megvalósítása 

5 az adatkezelés jogalapja GDPR 30. cikk 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos illetve program kiírója által 
előírt megőrzési idő 

7 az érintettek köre képzésbe illetve egyéb programokba 
bevontak 

8 az adatok forrása érintettektől, központi adatbázisokból, 
főigazgatóság által megküldött 
adatbázisokból 

9 az adatok fajtái Programok megvalósítása során 
keletkező dokumentumok 

10 hozzáférés módja elektronikus és papír formában a 
NYDTEI képzési referensei, társadalmi 
kapcsolatokért felelős referensei, 
vezetői és a mindenkori adatvédelmi 
tisztviselő férhetnek hozzá 

 

  



Szervezeti egység neve: Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Észak-Alföldi Igazgatóság programokba bevontak nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése társadalmi kapcsolatokért felelős 
referens (tkfr), képzési referens 

2 a kezelt adat minősítése személyes adat 

3 az adat formátuma excel tábla, papír dosszié 

4 az adatkezelés célja társadalmi esélyteremtés feladatainak 
megvalósítása 

5 az adatkezelés jogalapja GDPR 30. cikk 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos illetve program kiírója által 
előírt megőrzési idő 

7 az érintettek köre képzésbe illetve egyéb programokba 
bevontak 

8 az adatok forrása érintettektől, központi adatbázisokból, 
főigazgatóság által megküldött 
adatbázisokból 

9 az adatok fajtái Programok megvalósítása során 
keletkező dokumentumok 

10 hozzáférés módja elektronikus és papír formában az ÉATEI 
képzési referensei, társadalmi 
kapcsolatokért felelős referensei, 
vezetői és a mindenkori adatvédelmi 
tisztviselő férhetnek hozzá 

 

  



Szervezeti egység neve: Dél-Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Felnőttképzési adatnyilvántartás 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése képzésfelelős 

2 a kezelt adat minősítése személyes adatok 

3 az adat formátuma papír és elektronikus 

4 az adatkezelés célja felnőttképzés megvalósításához 
szükséges adatok  

5 az adatkezelés jogalapja 2013. évi LXXVII. tv 21 §. 

6 az adatkezelés időtartama 5-10 év 

7 az érintettek köre hallgatók 

8 az adatok forrása érintettől 

9 az adatok fajtái személyes adatok 

10 hozzáférés módja Fktv. és az iratkezelési szabályzatnak 
megfelelően (5/10 év) 

 
  



 

Szervezeti egység neve: Dél-Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Oktatói és vizsgabizottsági adatnyilvántartás 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése képzésfelelős 

2 a kezelt adat minősítése személyes adatok 

3 az adat formátuma papír és elektronikus 

4 az adatkezelés célja felnőttképzés megvalósításához 
szükséges adatok  

5 az adatkezelés jogalapja 2013. évi LXXVII. tv 21 §. 

6 az adatkezelés időtartama 5-10 év 

7 az érintettek köre oktatók, vizsgabizottsági tagok 

8 az adatok forrása érintettől 

9 az adatok fajtái személyes adatok 

10 hozzáférés módja Fktv. és az iratkezelési szabályzatnak 
megfelelően (5/10 év) 

 

  



 

Szervezeti egység neve: Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: EUROPASS 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése TEF által kijelölt munkatárs (társadalmi 
kapcs. felelős referens, titkársági 
referens) 

2 a kezelt adat minősítése Személyes adatok 

3 az adat formátuma Elektronikus felület 

4 az adatkezelés célja OKJ bizonyítványt szerzett képzésben 
részt vevők részére EUROPASS 
bizonyítvány kiállítása 

5 az adatkezelés jogalapja 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet 

6 az adatkezelés időtartama igény szerint, folyamatos 

7 az érintettek köre TEF, kérelmező 

8 az adatok forrása A kérelmező részére korábban kiállított 
OKJ bizonyítvány + Kérelem Europass 
bizonyítványhoz 

9 az adatok fajtái Személyes adatok 

10 hozzáférés módja Elektronikus formában, a TEF kijelölt 
munkatársa 

 
 
  



Szervezeti egység neve: Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Törzslapnyilvántartó rendszer 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése TEF által kijelölt munkatárs (titkársági 
referens) 

2 a kezelt adat minősítése Személyes adatok 

3 az adat formátuma Elektronikus adatbázis 

4 az adatkezelés célja Jogszabály által előírt feladat 

5 az adatkezelés jogalapja a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. 
törvény 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre TEF kijelölt munkatársai 

8 az adatok forrása Felnőttképzési szerződés 

9 az adatok fajtái Személyes adatok 

10 hozzáférés módja Elektronikus formában, a TEF kijelölt 
munkatársa 

 
  



 

Szervezeti egység neve: Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: EUROPASS 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése TEF által kijelölt munkatárs  

2 a kezelt adat minősítése Személyes adatok 

3 az adat formátuma Elektronikus felület 

4 az adatkezelés célja OKJ bizonyítványt szerzett képzésben 
részt vevők részére EUROPASS 
bizonyítvány kiállítása 

5 az adatkezelés jogalapja 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet 

6 az adatkezelés időtartama igény szerint, folyamatos 

7 az érintettek köre TEF, kérelmező 

8 az adatok forrása A kérelmező részére korábban kiállított 
OKJ bizonyítvány + Kérelem Europass 
bizonyítványhoz 

9 az adatok fajtái Személyes adatok 

10 hozzáférés módja Elektronikus formában, a TEF kijelölt 
munkatársa 

 
 
  



 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  



 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


