
 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró 
adatai 

 
 
 

 

1. ZFR-TÁV/2019 Otthon Melege Program Okos költségmegosztás alkalmazásának 
elterjesztése, radiátorcsere alprogram 

 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: MySQL adatbázis 

 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és 
a fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség1 

 időtartama: 10 év 

 az érintettek köre: pályázók 
 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 

 a hozzáférés módja: Pályázatkezelő szoftveren keresztüli közvetett 

hozzáférés, minden felhasználó egyedi jogosultsággal bíró felhasználói 
fiókkal rendelkezik, melyet a felhasználónév, a jelszó, illetve a Google 

Hitelesítő által generált egyedi kód megadásával érhet el. 

2. ZFR-KONVEKTOR/2017 Otthon Melege Program földgázüzemű konvektorok 
cseréjére irányuló alprogra 

 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: MySQL adatbázis 

 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és 
a fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség1 

 időtartama: 10 év 

 az érintettek köre: pályázók 
 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 

 a hozzáférés módja: Pályázatkezelő szoftveren keresztüli közvetett 

hozzáférés, minden felhasználó egyedi jogosultsággal bíró felhasználói 
fiókkal rendelkezik, melyet a felhasználónév, a jelszó, illetve a Google 
Hitelesítő által generált egyedi kód megadásával érhet el. 

3. Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2019. évi támogatása (FV-I-19) 
 

 adatbázis neve: pályázói adatbázis 
 formátuma: formátuma: Excel táblázat 

 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 
fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 

 időtartama: 10 év 

 az érintettek köre: pályázók 

 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 
 a hozzáférés módja: belső hálózaton pályázati referensek korlátozott 

jogosultsággal 
 

 
  



4. Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2019. évi támogatása (FV-II-19) 
 

 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: formátuma: Excel táblázat 

 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 
fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 

 időtartama: 10 év 

 az érintettek köre: pályázók 

 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 
 a hozzáférés módja: belső hálózaton pályázati referensek korlátozott 

jogosultsággal 

 

1. HGCS/2017 Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, 
mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje 
újranyitás alprogram 

 
 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: MySQL adatbázis 

 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 
fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség1 

 időtartama: 10 év 

 az érintettek köre: pályázók 
 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 

 a hozzáférés módja: Pályázatkezelő szoftveren keresztüli közvetett hozzáférés, 

minden felhasználó egyedi jogosultsággal bíró felhasználói fiókkal rendelkezik, 
melyet a felhasználónév, a jelszó, illetve a Google Hitelesítő által generált egyedi 
kód megadásával érhet el. 

 
5. Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2018. évi támogatása (FV-I-18) 

 
 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: Excel táblázat 
 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 

fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 

 időtartama: 10 év 
 az érintettek köre: pályázók 

 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 

 a hozzáférés módja: belső hálózaton pályázati referensek korlátozott 
jogosultsággal 

 

 
  



6. Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2018. évi támogatása (FV-II-18) 
 

 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: Excel táblázat 
 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 

fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 

 időtartama: 10 év 
 az érintettek köre: pályázók 

 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 

 a hozzáférés módja: belső hálózaton pályázati referensek korlátozott 
jogosultsággal 



 
7. ZFR-KONVEKTOR/2017 Otthon Melege Program földgázüzemű konvektorok cseréjére 

irányuló alprogram 
 

 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: MySQL adatbázis 

 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 
fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 

 időtartama: 10 év 
 az érintettek köre: pályázók 

 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 

 a hozzáférés módja: Pályázatkezelő szoftveren keresztüli közvetett hozzáférés, 

minden felhasználó egyedi jogosultsággal bíró felhasználói fiókkal rendelkezik, 
melyet a felhasználónév, a jelszó, illetve a Google Hitelesítő által generált egyedi 

kód megadásával érhet el. 
8. ZFR-KAZ/2017 Otthon Melege Program Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatására kiírt 

alprogram 
 

 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: MySQL adatbázis 
 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 

fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 
 időtartama: 10 év 

 az érintettek köre: pályázók 

 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 
 a hozzáférés módja: Pályázatkezelő szoftveren keresztüli közvetett hozzáférés, 

minden felhasználó egyedi jogosultsággal bíró felhasználói fiókkal rendelkezik, 
melyet a felhasználónév, a jelszó, illetve a Google Hitelesítő által generált egyedi 

kód megadásával érhet el. 



9. AMN/2017 a 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 
 

 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: Excel táblázat 
 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 

fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 
 időtartama: 10 év 

 az érintettek köre: pályázók 

 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 
 a hozzáférés módja: belső hálózaton pályázati referensek korlátozott 

jogosultsággal 

10. Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2017. évi támogatása" (FV-I-
17) 

 
 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: Excel táblázat 

 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a fenntartási 
időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 

 időtartama: 10 év 

 az érintettek köre: pályázók 
 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 

 a hozzáférés módja: belső hálózaton pályázati referensek korlátozott jogosultsággal 
 
 

1 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
 

101. § A támogató és a kedvezményezett a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot köteles a kedvezményezett beszámolójának támogató általi jóváhagyásától számított legalább 
tíz évig megőrizni. 



11. Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2017. évi támogatása" (FV-II-17) 
 

 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: Excel táblázat 

 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 
fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 

 időtartama: 10 év 
 az érintettek köre: pályázók 

 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 

 a hozzáférés módja: belső hálózaton pályázati referensek korlátozott 
jogosultsággal 

 
12. AMN/2016 a 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 

 
 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: Excel táblázat 
 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 

fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 
 időtartama: 10 év 

 az érintettek köre: pályázók 

 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 
 a hozzáférés módja: belső hálózaton pályázati referensek korlátozott 

jogosultsággal 
 

13.  HGCS/16 Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek) 
energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram 

 
 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: XML adatbázis 
 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 

fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 

 időtartama: 10 év 

 az érintettek köre: pályázók 

 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 

 a hozzáférés módja: Archivált adatbázis 
 

14. ZFR-CSH/2016 Otthon Melege Program a Családi házak energiamegtakarítást eredményező 
korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt alprogram 

 
 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: XML adatbázis 
 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 

fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 
 időtartama: 10 év 

 az érintettek köre: pályázók 



 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 
 a hozzáférés módja: Pályázatkezelő szoftveren keresztüli közvetett hozzáférés, 

minden felhasználó egyedi jogosultsággal bíró felhasználói fiókkal rendelkezik, 
melyet a felhasználónév, a jelszó, megadásával érhet el. 

 

15.  ZFR-TH/15 Otthon Melege Program Társasházak energiamegtakarítást eredményező 
korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt alprogram 

 
 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: XML adatbázis 
 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 

fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 

 időtartama: 10 év 
 az érintettek köre: pályázók 

 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 

 a hozzáférés módja: Archivált adatbázis 
 

16.  MGCS/15 Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógépek, illetve mosó- 
szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram 

 
 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: XML adatbázis 

 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 
fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 

 időtartama: 10 év 

 az érintettek köre: pályázók 
 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 

 a hozzáférés módja: Archivált adatbázis 
 

17. NFSI monitoringrendszer 
 

 adatbázis neve: pályázói adatbázis 

 formátuma: MySQL adatbázis 

 az adatkezelés célja: pályázatok elbírálása, elszámolások elfogadása és a 
fenntartási időszakban történő ellenőrzések lefolytatása 

 jogalapja: jogszabályi kötelezettség 

 időtartama: 10 év 
 az érintettek köre: pályázók 

 az adatok forrása: pályázó által támogatási kérelemben benyújtott 

 a hozzáférés módja: Pályázatkezelő szoftveren keresztüli közvetett hozzáférés, 

minden felhasználó egyedi jogosultsággal bíró felhasználói fiókkal rendelkezik, 
melyet a felhasználónév, a jelszó, illetve a Google Hitelesítő által generált egyedi 
kód megadásával érhet el. 


