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Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások 

 

Adatbázis elnevezése Poszeidon Elektronikus Irat- és  Dokumentumkezelő rendszer 

Formátum Elektronikus rendszer 

Adatkezelés célja Az Igazgatóság feladatainak ellátása, különösen az intézmény rendeltetésszerű 

működésének biztosítása, az iratkezeléshez, ügyintézéshez, ügykezeléshez stb. 

kapcsolódó adatok kezelése 

Adatkezelés jogalapja A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. LXVI. törvény előírásai szerint, tehát jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont 

Adatkezelés időtartama Az Igazgatóság Egyedi Iratkezelési  Szabályzata szerint 

Érintettek köre 

Adatok köre 

Valamennyi olyan természetes személy, akinek az Igazgatóság működésével 

összefüggésben keletkező bármilyen iraton megjelölésre kerül valamely 

személyes adata 

Az adatok forrása Adatonként és adathordozónként eltérően az érintett és az érintettől eltérő 

harmadik személy 

Az adatok fajtái  Iratok kezelésével, megőrzésével kapcsolatos adatok 

Hozzáférés módja Korlátozott 

Másolatkészítés 2011. évi CXII. törvény 29.§ 

 

 

 

Adatbázis elnevezése Központosított illetményszámfejtő rendszer (KIRA) 

Formátum Elektronikus rendszer 

Adatkezelés célja Az Igazgatóság feladatainak ellátása, különösen az Igazgatóság rendeltetésszerű 

működésének biztosítása, valamint a munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve a 

foglalkoztatottak jogainak gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez 

szükséges célból. 

A KIRA az Igazgatóságnál foglalkoztatott kormányzati szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban állók személyi juttatásainak (illetmények és a jogviszony alapján 

járó egyéb juttatások), egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, 

baleseti táppénz), illetve a munkáltatókat terhelő közterheknek az elszámolását 

tartalmazza. 

Adatkezelés jogalapja Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 44. §, valamint az 

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

rendelet 62. – 62/I. § előírásai szerint, tehát jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont 

Adatkezelés időtartama Az Igazgatóság Egyedi Iratkezelési  Szabályzata szerint 

Érintettek köre 

Adatok köre 

Az Igazgatóság valamennyi foglalkoztatottja. 

Az adatok köre az érintettre vonatkozó a bér- és illetményszámfejtéssel 

összefüggő, a jogszabályban meghatározott adatkörök 

Az adatok forrása Az Igazgatóság működése körében, azzal összefüggésben keletkező adatok 

Az adatok fajtái  Személyes adatok, bérszámfejtési adatok 

Hozzáférés módja Korlátozott 

Másolatkészítés - 

https://www.uni-miskolc.hu/files/1065/Iratkezel%C3%A9si%20Szab%2092_2019.pdf
https://www.uni-miskolc.hu/files/1065/Iratkezel%C3%A9si%20Szab%2092_2019.pdf
https://www.uni-miskolc.hu/files/1065/Iratkezel%C3%A9si%20Szab%2092_2019.pdf
https://www.uni-miskolc.hu/files/1065/Iratkezel%C3%A9si%20Szab%2092_2019.pdf


2  

Archivált adatbázis – 2020. december 31. 

 

Adatbázis elnevezése CORIR ügyiratkezelő rendszer 

Formátum Elektronikus rendszer 

Adatkezelés célja Az Igazgatóság feladatainak ellátása, különösen az intézmény rendeltetésszerű 

működésének biztosítása, az iratkezeléshez, ügyintézéshez, ügykezeléshez stb. 

kapcsolódó adatok kezelése 

Adatkezelés jogalapja A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. LXVI. törvény előírásai szerint, tehát jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont 

Adatkezelés időtartama Az Igazgatóság Egyedi Iratkezelési  Szabályzata szerint 

Érintettek köre 

Adatok köre 

Valamennyi olyan természetes személy, akinek az Igazgatóság működésével 

összefüggésben keletkező bármilyen iraton megjelölésre kerül valamely 

személyes adata 

Az adatok 

forrása 

Adatonként és adathordozónként eltérően az érintett és az érintettől eltérő 

harmadik személy 

Az adatok fajtái  Iratok kezelésével, megőrzésével kapcsolatos adatok 

Hozzáférés módja Korlátozott 

Másolatkészítés 2011. évi CXII. törvény 29.§ 

 

https://www.uni-miskolc.hu/files/1065/Iratkezel%C3%A9si%20Szab%2092_2019.pdf
https://www.uni-miskolc.hu/files/1065/Iratkezel%C3%A9si%20Szab%2092_2019.pdf

