FENNTARTOTT ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK
Megnevezés
KIR
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NYE01-NYE08

Formátum
SQL

Időtartama
folyamatos

Érintettek köre

Adatforrás

Katasztrófavédelem teljes személyi
állománya
Katasztrófavédelem jogelődjének teljes
személyi állománya 1992-2000. évig
Katasztrófavédelem jogelődjének teljes
személyi állománya 2000-2001. évig
Katasztrófavédelem jogelődjének teljes
személyi állománya 1992-1996. évig
Katasztrófavédelem jogelődjének teljes
személyi állománya 1997-1999. évig
Katasztrófavédelem jogelődjének teljes
személyi állománya 2000. év
Katasztrófavédelem jogelődjének teljes
személyi állománya 2000-2008. évig

BM OKF és önállóan működő és gazdálkodó
szervezetek
Katasztrófavédelem jogelődjének teljes
személyi állománya 1992-2000. évig
Katasztrófavédelem jogelődjének teljes
személyi állománya 2000-2001. évig
Aktuális évben használt illetményszámfejtő
program
Aktuális évben használt illetményszámfejtő
program
Aktuális évben használt illetményszámfejtő
program
Aktuális évben használt illetményszámfejtő
program

Adatérzékenység

Kérdőív

nem nyilvános

nincs

nem nyilvános

nincs

nem nyilvános

nincs

nem nyilvános

nincs

nem nyilvános

nincs

nem nyilvános

nincs

nem nyilvános

nincs
nincs

1997.LXXXI. TÖRVÉNY 96.§

megkeresés esetén

1997.LXXXI. TÖRVÉNY 96.§

megkeresés esetén

SQL

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ADATSZOLGÁLTATÁS 2001-2008- 1997.LXXXI. TÖRVÉNY 96.§
IG

megkeresés esetén

SQL

NEM RENDSZERES, VÁLTOZÓBÉR, CAFETÉRIA ADATOK 83/2013. FŐIGAZGATÓI INTÉZKEDÉS
TOVÁBBÍTÁSA A HAVI ILLETMÉNYEK SZÁMFEJTÉSÉHEZ

folyamatos

Katasztrófavédelem teljes személyi
állománya

BM OKF és önállóan működő és gazdálkodó nem nyilvános
szervezetek

Excel

Vezetékes és GSM telefonköltségek,
forgalmi és előfizetési díjak nyilvántartása, az
ezek használatból eredő esetleges
normatúllépépés, mobilvásárlás szolgáltatás
kimutatása. Kötelező közzététel (Üvegzseb)
feladatainak végrehajtása.
Vezetékes és GSM távközlési
szolgáltatásokhoz használatra kiadott
eszközökkel kapcsolatos ügyintézés
Informatikai szolgáltatásokhoz használatra
kiadott eszközökkel kapcsolatos ügyintézés

6/2013. számú BM OKF főigazgatói
intézkedés - GSM és vezetékes adatok
vonatkozásában

folyamatos

BM OKF, BM OKF GEK, KOK

Számlák, előfizetések

nem nyilvános, kivéve a kötelező
nincs
közzététel körébe rendelt "üvegzseb"
adatokat

6/2013. számú BM OKF főigazgatói
intézkedés - GSM és vezetékes adatok
vonatkozásában
6/2013. számú BM OKF főigazgatói
intézkedés - GSM és vezetékes adatok
vonatkozásában
87/2012. számú és 88/2012. számú BM OKF
főigazgatói intézkedés a hivatásos
katasztrófavédelemi szervek elhelyezéséül
szolgáló
épületekbe történő be- és kilépés, a
benntartózkodás és a biztonságos zárás
rendjéről, valamint a 88/2012. számú a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Mogyoródi úti objektumába történő be- és
kilépés, valamint a benntartózkodás
rendjéről
87/2012. számú és 88/2012. számú BM OKF
főigazgatói intézkedés a hivatásos
katasztrófavédelemi szervek elhelyezéséül
szolgáló
épületekbe történő be- és kilépés, a
benntartózkodás és a biztonságos zárás
rendjéről, valamint a 88/2012. számú a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Mogyoródi úti objektumába történő be- és
kilépés, valamint a benntartózkodás
rendjéről
82/2011. számú BM OKF főig. intézkedés a
katasztrófavédelem területi és helyi szervei,
valamint a tűzotlóságok részére tartandó
gyakorlatok rendszeréről, szervezéséről
szóló szabályzat kiadásáról, a 83/2011.
számú BM OKF főig. intézkedés az
57/2011.számú BM OKF főigazgatói
intézkedés, a hivatásos katasztrófavédelmi
szervek készenlétbe helyezéséről, a
minősített időszaki működésük szabályairól
és a személyi állományuk értesítéséről szóló
intézkedés módosításáról

folyamatos

BM OKF, BM OKF GEK, KOK

nem nyilvános

nincs

folyamatos

BM OKF, BM OKF GEK, KOK

nem nyilvános

nincs

folyamatos

BM OKF, BM OKF GEK, KOK

Szolgálati jegy, anyag-szolgáltatás igénylő
lap, 6/2013 Főigazgatói intézkedés a és c
függelék
Szolgálati jegy, anyag-szolgáltatás igénylő
lap, 6/2013 Főigazgatói intézkedés a
függelék
Szolgálati jegy, anyag-szolgáltatás igénylő
lap,

nem nyilvános

nincs

folyamatos, 72 órás BM OKF, BM OKF GEK, KOK
felvétel tárolással.

Nincs

nem nyilvános

nincs

folyamatos

BM OKF GEK- személyi állomány készenléti nem nyilvános
adatai

nincs

SQL
SQL
SQL

Excel, FEJ,
Forrás
Excel, FEJ,
Forrás
Papír, SQL

A kiadott kártyák felhasználóinak
regisztrálása és számon tartása

JPG, avi.

A területek biztosítása és védelme.

MS SQL

Ellenőrzéskor, gyakorlatkor vagy készenléti
helyzetben az állomány berendelhetőségét
tartalmazó nyilvántartás

Beléptető rendszer által tárolt
adatok

Kamera rendszer által tárolt
felvételek

Értesítési terv

Jogalapja
422/2012.(XII.29.) KORM.RENDELET

megkeresés esetén

SQL

Telefon és adatátviteli költsége
kszámlázási nyilvántartása

Informatikai eszközök és
kellékanyagok kiadása

Célja
Bérszámfejtés, jogviszony adatok kezelése 2001.
JÚNIUS 01-TŐL
Bérszámfejtés, jogviszony adatok kezelése 1992-2000.
JÚNIUS 30-IG
Bérszámfejtés, jogviszony adatok kezelése 2000.
JÚLIUS 01-TŐL-2001. MÁJUS 31-IG
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ADATSZOLGÁLTATÁS 1992-1996.
ÉVEKRŐL
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ADATSZOLGÁLTATÁS 1997-1999IG
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ADATSZOLGÁLTATÁS 2000. ÉV

2003. ÉVI XCII.TÖRVÉNY 4.§, 44.§,46.§, 52.§
1997.LXXXI. TÖRVÉNY 96.§
2003. ÉVI XCII.TÖRVÉNY 4.§, 44.§,46.§, 52.§
1997.LXXXI. TÖRVÉNY 96.§
1997.LXXXI. TÖRVÉNY 96.§

DBASE

KEAR

Vezetékes és GSM távközlési,
adatátviteli célú eszközök
nyilvántartása

Adatkezelés

megkeresés esetén
megkeresés esetén

BM OKF GEK
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