Jogviszony létesítés
Infotípus

0000-Intézkedések

0001-Szervezeti
hozzárendelés

Infotípuson, pa40 tranzakció során
rögzítésre kerülő adatok

Adat rögzítésének/bekérésének indoklása

Jogviszony fenntartása
Jogalap

Adattárolási határidő

Pozíció ID

Technikai okokból kötelező (a munkavállaló
kapcsolódik a pozícióhoz, a pozíció pedig a
szervezeti egységhez )

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(Mt. 286. §, elévülés) + 1 év Pp alapján
(2016. évi CXXX. Törvény a polgári
perrendtartásról) /jogos érdekből

Személyügyi terület, Személyi csoport,
Személyi kör

Riporting- számfejtési alapelvek tartoznak
hozzá

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(Mt. 286. §, elévülés) + 1 év Pp alapján
(2016. évi CXXX. Törvény a polgári
perrendtartásról) /jogos érdekből

Egy hónapon belül vagy túl érkezik az előző
munkáltatójától a munkavállaló

Biztosítási jogviszony folytonosságát
igazolandó

TB törvény, 1997. évi LXXX. törvény
- a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről- 5. paragrafus

Részterület

Riporting-számfejtési alapelvek tartoznak
hozzá

Jogos érdek

5 év (Ptk. 6:22. §, elévülés)*+ további
időben Pp alapján (2016. évi CXXX.
Törvény a polgári perrendtartásról)/jogos
érdekből
Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(Mt. 286. §, elévülés) + 1 év Pp alapján
(2016. évi CXXX. Törvény a polgári

Rögzítésre kerülő adatok

PA0000

PA0001

Adat rögzítésének/bekérésének indoklása

Jogalap

Adattárolás idő

Hatósági bejelentéshez, kimutatások rendszerből
Munkaviszony létesítés, módosítás vagy megszüntetés történő kinyeréséhez; elszámoláshoz, kifizetéshez,
módjának megadása,
álláskeresési járadék megállapításához igazolás egyik
pontja, kimutatás

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év (Mt. 286. §,
elévülés) + 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX. Törvény a
polgári perrendtartásról) /jogos érdekből

pozíció, személyi kör

Riporting- számfejtési alapelvek tartoznak hozzá

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év (Mt. 286. §,
elévülés) + 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX. Törvény a
polgári perrendtartásról) /jogos érdekből

személyügyi terület, részterület

kimutatások, riportok készítéséhez, bérszámfejtéshez
történő elkülönítéshez

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év (Mt. 286. §,
elévülés) + 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX. Törvény a
polgári perrendtartásról) /jogos érdekből

HR partner

kimutatások, riportok készítéséhez, bérszámfejtéshez
történő elkülönítéshez

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év (Mt. 286. §,
elévülés) + 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX. Törvény a
polgári perrendtartásról) /jogos érdekből

Személyügyi törzsadatok ügyintézője-HRBP

Riporting-számfejtési alapelvek tartoznak
hozzá

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(Mt. 286. §, elévülés) + 1 év Pp alapján
(2016. évi CXXX. Törvény a polgári
perrendtartásról) /jogos érdekből

Láthatósági tsz.

Bérszámfejtéshez, hozzáférési jogosultságok
ehhez az infotípushoz kötöttek

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(Mt. 286. §, elévülés) + 1 év Pp alapján
(2016. évi CXXX. Törvény a polgári
perrendtartásról) /jogos érdekből

Tsz. láthatóságának megadása

kimutatások, riportok készítéséhez, bérszámfejtéshez
történő elkülönítéshez

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év (Mt. 286. §,
elévülés) + 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX. Törvény a
polgári perrendtartásról) /jogos érdekből

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(Mt. 286. §, elévülés) + 1 év Pp alapján
(2016. évi CXXX. Törvény a polgári
perrendtartásról) /jogos érdekből

Időadat felelős

kimutatások, riportok készítéséhez, bérszámfejtéshez
történő elkülönítéshez

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év (Mt. 286. §,
elévülés) + 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX. Törvény a
polgári perrendtartásról) /jogos érdekből

Név

ÜFSZ: csak változás estén, HRPT: belépő

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről 1es melléklet 3-as
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
pont
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Születési dátum

Munkaszerződés elkészítéséhez, munkavállaló
bejelentéséhez, Tb ellátások számfejtéséhez, Tb
adatszolgáltatások teljesítéséhez

Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről 1es
melléklet 3-as pont

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Születési hely

Munkaszerződés elkészítéséhez, munkavállaló
bejelentéséhez,Tb ellátások számfejtéséhez, Tb
adatszolgáltatások teljesítéséhez

Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről 1es
melléklet 3-as pont

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Kommunikáció nyelve

HU vagy ENG nyelv megadása, a munkavállalóval
történő kommunikációra vonatkozóan (például
bérjegyzék nyelve)

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnését követő 30 nap

Állampolgárság

Munkaszerződés elkészítéséhez, munkavállaló
bejelentéséhez

Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről 1es
melléklet 3-as pont

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

lakóhely

ÜFSZ: csak változás estén, HRPT: belépő

Jogos érdek

Jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (Mt. 286. §,
elévülés) + 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX. Törvény a
polgári perrendtartásról) /jogos érdekből

Időrögzítési ügyintéző

Technikai okokból- riporting, időadatokért
felelős kolléga megadása-szabadságok

Jogos érdek

Vezetéknév, keresztnév

Munkaszerződés elkészítéséhez, munkavállaló
bejelentéséhez, Tb ellátások számfejtéséhez,
Tb adatszolgáltatások teljesítéséhez

Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
PA0002
1es melléklet 3-as pont
lehet, időkorlát nélkül megőrzendő

Munkavállaló neme

Riporting

Jogos érdek

Születési dátum

Munkaszerződés elkészítéséhez, munkavállaló
bejelentéséhez, Tb ellátások számfejtéséhez,
Tb adatszolgáltatások teljesítéséhez

Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
1-es melléklet 3-as pont
lehet, időkorlát nélkül megőrzendő

Születési hely

Munkaszerződés elkészítéséhez, munkavállaló
Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
bejelentéséhez,Tb ellátások számfejtéséhez, Tb
1-es melléklet 3-as pont
lehet, időkorlát nélkül megőrzendő
adatszolgáltatások teljesítéséhez

Születési ország

Munkaszerződés elkészítéséhez, munkavállaló
bejelentéséhez

Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
1-es melléklet 3-as pont
lehet, időkorlát nélkül megőrzendő

Kommunikáció nyelve

HU vagy ENG nyelv megadása, a
munkavállalóval történő kommunikációra
vonatkozóan (például bérjegyzék nyelve)

Jogos érdek

Állampolgárság

Munkaszerződés elkészítéséhez, munkavállaló
bejelentéséhez

Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
1es melléklet 3-as pont
lehet, időkorlát nélkül megőrzendő

1. altípus: Lakóhely

Dokumentumok kipostázásához

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(Mt. 286. §, elévülés) + 1 év Pp alapján
(2016. évi CXXX. Törvény a polgári
perrendtartásról) /jogos érdekből

2. altípus: Tartózkodási hely

Dokumentumok kipostázásához

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnéséig,
Előfordulhat, hogy a kilépő papírokat
postázni kell, a visszaérkező tértivevényt
munkajogi elévülésig meg kell tartani,
hogy a kilépő papírok kiadását tudja
bizonyítani a munkáltató egy ellenőrzésen
vagy perben

tartózkodási cím

Dokumentumok kipostázásához

Jogos érdek

Jogviszony megszűnéséig, Előfordulhat, hogy a kilépő
papírokat postázni kell, a visszaérkező tértivevényt
munkajogi elévülésig meg kell tartani, hogy a kilépő
papírok kiadását tudja bizonyítani a munkáltató egy
ellenőrzésen vagy perben

3. Értesítési (levelezési cím)

Dokumentumok kipostázásához

Jogos érdek

Munkaviszony megszűnéséig,
Előfordulhat, hogy a kilépő papírokat
postázni kell, a visszaérkező tértivevényt
munkajogi elévülésig meg kell tartani,
hogy a kilépő papírok kiadását tudja
bizonyítani a munkáltató egy ellenőrzésen
vagy perben

értesítési cím

Dokumentumok kipostázásához

Jogos érdek

Jogviszony megszűnéséig, Előfordulhat, hogy a kilépő
papírokat postázni kell, a visszaérkező tértivevényt
munkajogi elévülésig meg kell tartani, hogy a kilépő
papírok kiadását tudja bizonyítani a munkáltató egy
ellenőrzésen vagy perben

0007- Előírt munkaidő Munkarendszabály

Munkaszerződés elkészítéséhez, munkavállaló
bejelentéséhez

Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
PA0007
lehet, időkorlát nélkül megőrzendő

munkarend szabály

ÜFSZ: csak változás estén

2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről 1.-es melléklet 3as pont

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

9035- Foglalkoztatási
egészségügyi
besorolás

A foglalkoztatás egészségügyi
osztálybesorolás, időszakos vizsgálat
visszarendelés kódja

Riporting Főnixmed felé, orvosi beutaló

Jogszabály- 1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről; 27/1995. (VII. 25.) NM
rendelet a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásról

Érvényesség végétől számított 5 év (Mt.
286. §, elévülés)+ 1 év Pp alapján/jogos
érdekből

fogl.eü. osztály, visszarendelés kódja

munkába lépés, munkakör változás

2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről, 33/1998.
Érvényesség végétől számított 5 év (Mt. 286. §,
(VI.24) NM rendelet , 1993. évi XCIII. törvény
elévülés)+ 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX. Törvény a
a munkavédelemről; 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a
polgári perrendtartásról) /jogos érdekből
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

0008Alapjárandóságok

Besorolási bér

Munkaszerződés elkészítéséhez,
munkabér/duális juttatás utaláshoz, Tb
ellátások számfejtéséhez, Tb
adatszolgáltatások teljesítéséhez

Jogszabály - 2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről/2011. évi CLXXXVII. Tv a
szakképzésről

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
PA0008
lehet, időkorlát nélkül megőrzendő

alapbér, műszakpótlék átalány, egyéb juttatás, duális
juttatás

változás esetén

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
alapbér: 2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről 45. évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
§, átalány: 2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről 99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
145. § egyéb juttatás: szerződés teljesítése
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

0009- Bankkapcsolat

Bankkulcs

Munkabér utaláshoz, Tb ellátások
számfejtéséhez

Munkaszerződés teljesítése

Utolsó járandóság utalásáig

Bankszámlaszám, fizetési mód- fizetési mód megadása Munkavállalói bejelentés módosulás esetén. ÜFSZ:
(B Átutalás, bérlap lakcímre), vagy munkavállaló halála csak változás estén, HRPT: belépő, kilépő. bérlap
esetén K-ra (készpénz pénztárból) állítani
postázása lakcímre, hagyatéki tárgyalást követően
örökös(ök) részére történő kifizetéshez

Szerződés teljesítése

Utolsó járandóság utalásáig

Munkaszerződés teljesítése

Utolsó járandóság utalásáig

Munkaszerződés teljesítése

Utolsó járandóság utalásáig

0002-Személyes
Adatok

0006- Cím

Bankszámla
Fizetési mód

Munkabér utaláshoz, Tb ellátások
számfejtéséhez
Munkabér utaláshoz, Tb ellátások
számfejtéséhez

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(Mt. 286. §, elévülés) + 1 év Pp alapján
(2016. évi CXXX. Törvény a polgári
perrendtartásról) /jogos érdekből

Munkaviszony megszűnését követő 30
nap

PA0006

PA9035

PA0009

Próbaidő

Munkaszerződés elkészítéséhez

Jogszabály - 2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(Mt. 286. §, elévülés) + 1 év Pp alapján
(2016. évi CXXX. Törvény a polgári
perrendtartásról) /jogos érdekből

Szerződés fajta

Munkaszerződés elkészítéséhez, munkabér
utaláshoz

Munkaszerződés teljesítése

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
lehet, időkorlát nélkül megőrzendő

szerződés típusa

Munkaszerződés elkészítéséhez, munkabér utaláshoz

Munkaszerződés teljesítése

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Leltárfelelősség

Leltárfelelősségi megállapodás elkészítéséhez

Jogszabály - 2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(Mt. 286. §, elévülés) + 1 év Pp alapján
(2016. évi CXXX. Törvény a polgári
perrendtartásról) /jogos érdekből

leltárfelelősség

Leltárfelelősségi megállapodás elkészítéséhez

Jogszabály - 2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

A megállapodás időtartama és az azt követő 5 év (Mt.
286. §, elévülés)+ 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX.
Törvény a polgári perrendtartásról) /jogos érdekből

Telephely

Munkaszerződés elkészítéséhez

Jogszabály - 2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
lehet, időkorlát nélkül megőrzendő

munkavégzési hely

Munkaszerződés elkészítéséhez

Jogszabály - 2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Folyamatos olajipari munkaviszony KSZ
alapján

Munkaszerződés elkészítéséhez, kilépés esetén
Munkaszerződés teljesítése
a kifizetésekhez szükséges

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
lehet, időkorlát nélkül megőrzendő

OMV

Munkaszerződés elkészítéséhez, kilépés esetén a
kifizetésekhez szükséges

Munkaszerződés teljesítése

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Számított olajipari munkaviszony kezdete
törzsgárda jutalomhoz

Munkaszerződés elkészítéséhez, kilépés esetén
Munkaszerződés teljesítése
a kifizetésekhez szükséges

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
lehet, időkorlát nélkül megőrzendő

Törzsgárda idő

Munkaszerződés elkészítéséhez, kilépés esetén a
kifizetésekhez szükséges

Munkaszerződés teljesítése

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Olajipari munkaviszony szám. kezdete
törvényi végkielégítés

Munkaszerződés elkészítéséhez, kilépés esetén
Munkaszerződés teljesítése
a kifizetésekhez szükséges

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
lehet, időkorlát nélkül megőrzendő

Határozott idő lejárásának dátuma

Riporting

Munkaszerződés teljesítése

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
lehet, 1997. évi LXXXI. törvény
társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését
követő öt évig megőrzendő.

Munkaszerződés teljesítése

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

0164- Járulékok

TAJ szám

Munkavállaló bejelentéséhez,Tb ellátások
számfejtéséhez, Tb adatszolgáltatások
teljesítéséhez

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
lehet, 1997. évi LXXXI. törvény
Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről társadalombiztosítási nyugellátásról
PA0164
1es melléklet 3-as pont
99/A. § alapján az érintettre irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését
követő öt évig megőrzendő.

0175-Kiegészítő
személyi adatok

Születési vezetéknév, utónév

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
lehet, 1997. évi LXXXI. törvény
Munkaszerződés elkészítéséhez, munkavállaló
Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről társadalombiztosítási nyugellátásról
bejelentéséhez,Tb ellátások számfejtéséhez, Tb
PA0175
1es melléklet 3-as pont
99/A. § alapján az érintettre irányadó
adatszolgáltatások teljesítéséhez
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését
követő öt évig megőrzendő.

Anyja vezetékneve, keresztneve

Munkaszerződés elkészítéséhez, munkavállaló
bejelentéséhez, Tb ellátások számfejtéséhez,
Tb adatszolgáltatások teljesítéséhez

Egyéni adószám

Munkavállaló bejelentéséhez ,
Munkaszerződés teljesítéséhez

0016- Szerződésalkotórészek

0163- Adózás H

PA0016

Határozott idő lejárásának dátuma

Fizetendő járulék beállítása, TAJ szám

Fizetendő járulék megállapítása, levonása, bevallása,
rehab kártya kedvezmény; Munkavállaló
kijelentéséhez,Tb ellátások számfejtéséhez, Tb
adatszolgáltatások teljesítéséhez

1997. évi LXXX. Tv, 2011. évi CXCI.tv 22.§,23.§, 2017.
évi CL 1. melléklet 3as pont,

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Születési név

ÜFSZ: csak változás estén, HRPT: belépő

Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről 1es
melléklet 3-as pont

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
lehet, 1997. évi LXXXI. törvény
Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről társadalombiztosítási nyugellátásról
1es melléklet 3-as pont
99/A. § alapján az érintettre irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését
követő öt évig megőrzendő.

Anyja neve

ÜFSZ: csak változás estén, HRPT: belépő

Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről 1es
melléklet 3-as pont

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe
lehet, 1997. évi LXXXI. törvény
Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről társadalombiztosítási nyugellátásról
PA0163
1es melléklet 3-as pont
99/A. § alapján az érintettre irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését
követő öt évig megőrzendő.

egyéni adóazonosító jel (HRPT)

Bejelentéséhez

2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről 1. melléklet 3as
pont
Adókedvezmények: 1995/CXVII.
Törvény 29/A §, 29/C §, 40. §

egyéni adóazonosító jel: Nyugdíjjáradék
megállapításában szerepe lehet, 1997. évi LXXXI.
törvény társadalombiztosítási nyugellátásról 99/A. §
alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő. Adókedvezmények: 5 év (új Art. 78. §
(3) bek., elévülés)** , az 5 ** év az adókedvezmény
utolsó igénybevételétől kezdődik

Infotípuson, pa40 tranzakció során
rögzítésre kerülő adatok

Infotípus

3260-Szabadságkeret

Évi rendes szabadság

Adat rögzítésének/bekérésének indoklása

Törvényi megfelelés

Jogalap
Jogszabály - 2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, a munkaügyi ellenőrzésről
szóló 1996. évi LXXV. Törvény/2011. évi
CLXXXVII. Tv a szakképzésről

Adattárolási határidő

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(Mt. 286. §, elévülés) + 1 év Pp alapján
(2016. évi CXXX. Törvény a polgári
perrendtartásról) /jogos érdekből

Rögzítésre kerülő adatok

Adat rögzítésének/bekérésének indoklása

Jogalap

Adattárolás idő

PA3260

Éves szabadság (alap, életkor- gyermek-munkaköriJogszabály szerinti, helyes mértékű szabadság keretek
rehabilitációs pótszabadság) keret generálása, szükség
2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről, KSZbiztosítása a 2006-os IT-n történő távollét keret
esetén arányosítás elvégzése (belépés, kilépés, fizetés
ek/2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről
kezeléshez
nélküli távollét, részmunkaidő esetén arányosít)

A jogviszony megszűnését követő 5 év (Mt. 286. §,
elévülés)+ 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX. Törvény a
polgári perrendtartásról) /jogos érdekből

PA2006

Távollét keretek rögzítése (éves szabadság,
betegszabadság, tanulmányi szabadság, apa
szabadság, előző évi maradvány szabadság, évközi
maradvány szabadság, túlórából generálódód plusz
szabadidő)

Jogszabály szerinti távollét keretek biztosítása a
távollétfajták (2001-es IT) rögzítéséhez

2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről,/2011. évi
CLXXXVII. Tv a szakképzésről

A jogviszony megszűnését követő 5 év (Mt. 286. §,
elévülés)+ 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX. Törvény a
polgári perrendtartásról) /jogos érdekből

Keresőképtelenség esetén járó ellátás
számfejtéséhez

Jogszabály - 2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, a munkaügyi ellenőrzésről
szóló 1996. évi LXXV. Törvény//2011. évi
CLXXXVII. Tv a szakképzésről

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(Mt. 286. §, elévülés) + 1 év Pp alapján
(2016. évi CXXX. Törvény a polgári
perrendtartásról) /jogos érdekből

Összesített szabadság (keret száma)

Törvényi megfelelés

Jogszabály - 2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről, a munkaügyi ellenőrzésről
szóló 1996. évi LXXV. Törvény

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(Mt. 286. §, elévülés) + 1 év Pp alapján
(2016. évi CXXX. Törvény a polgári
perrendtartásról) /jogos érdekből

9030- KSH útmutató
adatok létrehozása

KSH útmutató szerinti besorolás

KSH adatszolgáltatás

Jogszabály- 2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról

5 év (új Art. 78. § (3) bek., elévülés) **,
Kilépéstől kezdődik az 5** év

PA9030

KSH útmutató szerinti besorolás

munkába lépéshez szükséges

Jogszabály - 2016. évi CLV. A hivatalos statisztikáról
Tv., MT.

5 év (új Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, Kilépéstől
kezdődik az 5** év

0176- Statisztikai
adatok

FEOR szám

Munkavállaló bejelentéséhez, Tb ellátások
számfejtéséhez, Tb adatszolgáltatások
teljesítéséhez

Jogszabály- 2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról, 2017. évi CL tv. Az
adózás rendjéről 1. melléklet 3-as pont

5 év (új Art. 78. § (3) bek., elévülés) **,
Kilépéstől kezdődik az 5** év

PA0176

FEOR szám, korkedvezményes munkakör

adatszolgáltatás,kimutatások készítése

Jogszabály - 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről 1.
melléklet 3-as pont, 2016. évi CLV. Tv. A hivatalos
statisztikáról

5 év (új Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, Kilépéstől
kezdődik az 5** év

FEOR-sz. kiterjesztés

Munkavállaló bejelentéséhez

Jogszabály- 2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról, 2017. évi CL tv. Az
adózás rendjéről 1. melléklet 3-as pont

5 év (új Art. 78. § (3) bek., elévülés) **,
Kilépéstől kezdődik az 5** év

Ágazatközi besorolás

Munkavállaló bejelentéséhez

Jogszabály- 2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról, 2017. évi CL tv. Az
adózás rendjéről

Ágazatközi besorolás

Munkavállaló bejelentéséhez

Jogszabály- 2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról, 2017. évi CL tv. Az adózás
rendjéről

Jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új Art. 78. § (3)
bek., elévülés) **, (2016. évi CLV. törvény a hivatalos
statisztikáról 32. §, 33. §)

Statisztikai kód

Munkavállaló bejelentéséhez

Jogszabály- 2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról, 2017. évi CL tv. Az
adózás rendjéről

Statisztikai kód

Munkavállaló bejelentéséhez

Jogszabály- 2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról, 2017. évi CL tv. Az adózás
rendjéről

Jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új Art. 78. § (3)
bek., elévülés) **, (2016. évi CLV. törvény a hivatalos
statisztikáról 32. §, 33. §)

Munkaszerződés elkészítéséhez, Munkavállaló
bejelentéséhez

Jogszabály- 2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról, 2017. évi CL tv. Az
adózás rendjéről

Munkaszerződés elkészítéséhez, Munkavállaló
bejelentéséhez

Jogszabály- 2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról, 2017. évi CL tv. Az adózás
rendjéről

Jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új Art. 78. § (3)
bek., elévülés) **, (2016. évi CLV. törvény a hivatalos
statisztikáról 32. §, 33. §)

Megyekód

Iparűzési adó bevalláshoz

Jogszabály- 2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról, 2017. évi CL tv. Az
adózás rendjéről

Megyekód

Iparűzési adó bevalláshoz

Jogszabály- 2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról, 2017. évi CL tv. Az adózás
rendjéről

Jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új Art. 78. § (3)
bek., elévülés) **, (2016. évi CLV. törvény a hivatalos
statisztikáról 32. §, 33. §)

Helység kódja

Iparűzési adó bevalláshoz

Jogszabály- 2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról, 2017. évi CL tv. Az
adózás rendjéről

Helység kódja

Iparűzési adó bevalláshoz

Jogszabály- 2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról, 2017. évi CL tv. Az adózás
rendjéről

Jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új Art. 78. § (3)
bek., elévülés) **, (2016. évi CLV. törvény a hivatalos
statisztikáról 32. §, 33. §)

Adószám

Hallgatói jogviszony létesítéséhez

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

Bérszámfejtésstátusz

Tb ellátás kifizetése

Jogszabály - 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól 62.§

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő., kivétel: kommunikációs nyelv:
munkaviszony megszűnéséig

OEM azonosító

Hallgatói jogviszony létesítéséhez

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

Felsőoktatási intézmény neve

Hallgatói jogviszony létesítéséhez

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

Irányítószám/Helység

Hallgatói jogviszony létesítéséhez

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
PA0014
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)

Rendszeres bérelemek, juttatás összege; kilépési
megállapodásban szereplő juttatások rögzítése

Rendszeres bérelemek, juttatások elszámolásához

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
Jogszabály - 2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről 99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Közterületneve/jellege/házszám

Hallgatói jogviszony létesítéséhez

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
PA0015
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)

Eseti bérelemek, juttatások, levonások,
költségtérítések, kilépési megállapodásban szereplő
juttatások

Eseti bérelemek, juttatások, levonások,
költségtérítések elszámolásához Tb ellátás korrekció

tb ellátás: Jogszabály - 1997. évi LXXXIII. Törvény a
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 62.§
,levonások: Jogszabály - 2012. évi I. tv. A munka
törvénykönyvéről 161 § , költségtérítések: Jogszabály 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
25. § , eseti bérelemek, juttatások: Jogszabály - 2012.
évi I. tv. A munka törvénykönyvéről 139-145 §

Szakmai felelős neve/tsz/telefon/email

Szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)

Szak

Szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
PA0028
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)

fogl. eü. vizsgálat dátuma, eredménye, vizsgálat
jellege, visszarendelés dátuma

foglalkoztatás feltétele a meglévő munkaköri orvosi
alkalmasság

2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről, 33/1998.
(VI.24) NM rendelet , 1993. évi XCIII. törvény
Érvényesség végétől számított 5 év (Mt. 286. §,
a munkavédelemről; 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a elévülés)+ 1 év Pp alapján/jogos érdekből
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

Kar

Szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
PA0030
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)

megadta/nem adta meg a hozzájárulást a személyes
adatok rögzítéséhez és továbbításához a leendő
munkavállaló; Cégjegyzési jog- cégjegyzék szám,
cégbejegyzés dátuma- rögzítése, elhatárolása

2006-Távollét keretek Betegszabadság (keret száma)

Foglalkoztatás módja

3266- További
munkáltatók

Képzési színt

Szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

Munkarend

Szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(új Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016.
évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról
32. §, 33. §)
Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(új Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016.
évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról
32. §, 33. §)
Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(új Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016.
évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról
32. §, 33. §)
Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(új Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016.
évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról
32. §, 33. §)
Munkaviszony megszűnéséig, utána 5 év
(új Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016.
évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról
32. §, 33. §)

Foglalkoztatás módja

A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
PA0003
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)
A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)
A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)

A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
PA0178
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)
A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
PA0185
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Jogos érdek

Jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (Mt. 286. §,
elévülés)+ 1 év Pp alapján/jogos érdekből

kifizető hely és csoport, vállalat

változás esetén

Jogos érdek

Jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (Mt. 286. §,
elévülés)+ 1 év Pp alapján/jogos érdekből

Pályázati azonosító szám

Taleo es SAP szinkronizációhoz szükséges

Jogos érdek

Jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (Mt. 286. §,
elévülés)+ 1 év Pp alapján/jogos érdekből

Napi átlag felülbírálása

TB ellátás számfejtése; Egészségbiztosítási pénzbeli
ellátások folyósításának lezárása

1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól 62.§

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Szakmai gyakorlat előírt időtartama

Szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
PA0285
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)

Hallgató OM azonosítója

Szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
PA0307
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)

M30 igazolás korrekciózására szükség esetén

M30 igazolás helye adattartalom megjelenítéséhez
szükséges korrekció felvitele bérelemekkel

1995. évi CXVII. Tv. A személyi jövedelemadóról

5 év (új Art. 78. § (3) bek., elévülés) **

Ellátás összegének korrekciója

TB ellátás számfejtése

1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól 62.§

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

TB ellátás számfejtése

1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól 62.§

5 év (új Art. 78. § (3) bek., elévülés) **

Diploma dolgozat

Szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
PA0441
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)

Diploma címe

Szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
PA0660
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)

Korábbi biztosítási jogviszonyok

2011. évi CLXXXVII. Tv a szakképzésről

A jogviszony megszűnéséig, utána 5 év (új
Art. 78. § (3) bek., elévülés) **, (2016. évi
PA2001
CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 32.
§, 33. §)

Pénzbeli ellátások időtartam rögzítése (TB)
TB ellátás számfejtése
Távollét adatok rögzítése (fizetés nélküli szabadság, évi
Távollétfajták számfejtése
rendes szabadság, mentesítés, felmentés, VHP)

Pénzbeli ellátások időtartam rögzítése (TB): 1997. évi
LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól 62.§
Távollét adatok rögzítése: 2012. évi I. tv. A munka
törvénykönyvéről

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

*: az adattárolási idő attól az időponttól
kezdődik, amikor a személyes adat az
adatkezelő tudomására jut

Munkarend, napi munkarend kód helyettesítés
rögzítése

A helyes, tényleges mértékű munkaidő szerinti
számfejtés

2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Munkaviszony melletti ellátások

TB ellátás számfejtése; Egészségbiztosítási pénzbeli
ellátások folyósításának lezárása

1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól 62.§

Nyugdíjjáradék megállapításában szerepe lehet, 1997.
évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról
99/A. § alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő.

Gyakorlat átlaga

Szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges

PA2003

**: az iratokat az adó megállapításához
való jog elévüléséig kell megőrizni,
halasztott adó esetén a halasztott adó
esedékessége naptári évének utolsó
napjától számított 5 évig (új Art. 78. § (3)
bek.). Az adó megállapításához való jog
annak a naptári évnek az utolsó napjától PA3267
számított 5 év elteltével évül el, amelyben
az adóról bevallást, bejelentést kellett
volna tenni, vagy - ezek hiányában - meg
kellett volna fizetni (új Art. 202. § (1) . A
kezdő időpont tehát az
esedékesség/bevallás évének utolsó napja.

PA9010

Üzleti célú kiküldetés saját tulajdonú gépjármű adata, Üzleti célú kiküldetés saját tulajdonú gépjármű adatai 39/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet a munkába járással
km adat a lakóhely és munkahely között saját
költségtérítéshez, km adat lakóhely és munkahely
kapcsolatos utazási költségtérítésről, 1995. évi CXVII.
gépjárművel történő bejáráshoz
között saját gépjárművel történő bejáráshoz
Tv. A személyi jövedelemadóról 3.szmelléklet

PA9015

Választható béren kívüli juttatás

PA9100

Kollektív szerződés/ megállapodás alapján járó
juttatás

8 év (2000. évi C tv. A számvitelről 169.§)***

Munkaszerződés teljesítése

8 év (2000. évi C tv. A számvitelről 169.§)***

tanulmányi szerz adatai

Szerződés teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 5 év (Mt. 286. §,
elévülés)+ 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX. Törvény a
polgári perrendtartásról) /jogos érdekből

PA9300

személyi anyagba kerülő dokumentumok

munkaszerződés: 2012. évi I. tv. A munka
törvénykönyvéről, értékelő lap: 2012. évi I. tv. A
munka törvénykönyvéről 81. §, CV: jogos érdek,
iskolai végzettség: 2017. évi CL tv. Az adózás rendjéről
1. melléklet 3-as pont, HR adatlap: 2017. évi CL tv. Az
adózás rendjéről

munkaszerződés, iskolai végzettség: Nyugdíjjáradék
megállapításában szerepe lehet, 1997. évi LXXXI.
törvény társadalombiztosítási nyugellátásról 99/A. §
alapján az érintettre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
megőrzendő., értékelő lap: munkaviszony
megszűnését követő 1 évig, CV: Jogos érdekből, HR
adatlap: akkor kell törölni, amikor a benne lévő
adatokat, minden dokumentumok akkor kell törölni,
amikor a benne lévő személyes adatot,

PA2051

havi naptár munkarend

2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről

Adott hónap végétől számított 5 év (Mt. 286. §,
elévülés)+ 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX. Törvény a
polgári perrendtartásról) /jogos érdekből

PA2050

éves munkarend

2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről

munkavállaló neve, vállalati e-mail cím, telefonszám,
aláírás, online kapcsolattartáshoz szükséges egyéb
adatok

kifelé irányuló kommunikáció, kapcsolattartás
bármely formájához, szerződéskötéshez szükséges

Jogos érdek

A munkaviszonnyal kapcsolatos minden fentebb
meghatározott adat

Munkáltató személyében bekövetkezett változás
esetén munkáltatói jogutódláshoz szükséges az
adatkezelés

2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről 36. § (1)

Adott év végétől számított 5 év (Mt. 286. §, elévülés)+
1 év Pp alapján/jogos érdekből
Munkaviszony végéig, utána 5 év (Mt. 286. §,
elévülés)+ 1 év Pp alapján (2016. évi CXXX. Törvény a
polgári perrendtartásról) /jogos érdekből, szerződés
esetén szerződés megszűnésétől számított 5 év + 6
hónap
A fentebb meghatározott megőrzési idők szerint
*: az adattárolási idő attól az időponttól kezdődik,
amikor a személyes adat az adatkezelő tudomására jut
**: az iratokat az adó megállapításához való jog
elévüléséig kell megőrizni, halasztott adó esetén a
halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó
napjától számított 5 évig (új Art. 78. § (3) bek.). Az adó
megállapításához való jog annak a naptári évnek az
utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el,
amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna
tenni, vagy - ezek hiányában - meg kellett volna fizetni
(új Art. 202. § (1) . A kezdő időpont tehát az
esedékesség/bevallás évének utolsó napja.
***: A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót,
az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó
leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a
naplófőkönyvet, vagy más, a törvény
követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható
formában legalább 8 évig köteles megőrizni ( 169. §
(1) ). A beszámoló az előző üzleti évre vonatkozóan
készül, így a 8 év a beszámoló elkészítésének
határidejétől kezdődik.

