
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Oroszlányi Járási Hivatal által fenntartott adatbázisok / nyilvántartások leíró adatai 

 

Sor-
szám 

Adatbázis / nyilvántartás 
neve 

Formá- 
tum 

Adatkezelés célja 
Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Érintettek 
köre 

Adatok 
forrása 

Gyűjtött / 
feldolgozott 
adatok 
fajtája 

(személyes / 
különleges / 
bűnügyi 
személyes / 
közérdekű / 
közérdekből 
nyilvános 
adat) 

1 

Szociális támogatások 
nyilvántartása – WINSZOC 

elektroni
kus 

a járási hivatal által 
folyósított szociális 
juttatások elektronikus 
nyilvántartása a 
jogszabályokban előírt 
adattartalommal 

335/2005. 
(XII.29.) 
kormányrendelet 
 

folyamatos a járási 
hivatal 
illetékességi 
területén élő 
szociális 
ellátásra 
jogosultak 

benyújtott 
kérelmek 

személyes 

2 

Hadigondozottak 
nyilvántartása 

elektroni
kus 

a járási hivatal által 
folyósított hadigondozotti 
ellátás elektronikus 
nyilvántartása a 
jogszabályokban előírt 
adattartalommal 

1994. évi XLV. 
törvény, 
113/1994. 
(VIII.31.) 
kormányrendelet
, 2011. évi CXII. 
törvény 

folyamatos a járási 
hivatal 
illetékességi 
területén élő 
ellátásra 
jogosultak 

benyújtott 
kérelmek 

személyes 

3 

Temetkezési szolgáltatók 
nyilvántartása 

elektroni
kus 

a járási hivatal illetékességi 
területén működő 
temetkezési szolgáltatók 
nyilvántartása a 
jogszabályokban előírt 
adattartalommal 

1999. évi XLIII. 
törvény, 
145/1999. (X.1.) 
kormányrendelet
, 2009. évi 
LXXVI. törvény, 
2011. évi CXII. 
törvény 

folyamatos a járási 
hivatal 
illetékességi 
területén 
engedéllyel 
rendelkező 
temetkezési 
szolgáltatók 

bejelentés és 
mellékletei 

közérdekű 

4 

Üzletszerűen végzett 
ingatlankezelői 
tevékenységet végzők 
nyilvántartása 

elektroni
kus 

a járási hivatal illetékességi 
területén működő 
ingatlankezelők 
nyilvántartása a 
jogszabályokban előírt 
adattartalommal 

2009. évi LXXVI. 
törvény, 
23/2013. (VI:28.) 
NGM rendelet 

folyamatos a járási 
hivatal 
illetékességi 
területén 
üzletszerűen 
végzett 
ingatlankezel
ői 
tevékenységet 
végzők 

bejelentés és 
mellékletei 

közérdekű 



5 

Üzletszerűen végzett 
társasházkezelői 
tevékenységet végzők 
nyilvántartása 

elektroni
kus 

a járási hivatal illetékességi 
területén működő 
társasházkezelők 
nyilvántartása a 
jogszabályokban előírt 
adattartalommal 

2009. évi LXXVI. 
törvény, 
23/2013. (VI:28.) 
NGM rendelet 

folyamatos a járási 
hivatal 
illetékességi 
területén 
üzletszerűen 
végzett 
társasházkeze
lői 
tevékenységet 
végzők 

bejelentés és 
mellékletei 

közérdekű 

6 

Állatpanziók, 
állatmenhelyek 
nyilvántartása 

elektroni
kus 

a járási hivatal illetékességi 
területén működő 
állatpanziók, 
állatmenhelyek 
nyilvántartása a 
jogszabályokban előírt 
adattartalommal 

1998. évi XXVIII. 
törvény, 2009. 
évi LXXVI. 
törvény, 

folyamatos a járási 
hivatal 
illetékességi 
területén 
állatpanziót, 
állatmenhelye
t működtetők 

engedély iránti 
kérelem és 
mellékletei 

közérdekű 

7 

Cirkuszi menazséria 
létesítésével és 
működésével kapcsolatos 
nyilvántartás 

elektroni
kus 

a járási hivatal illetékességi 
területén tevékenységet 
végzők nyilvántartása a 
jogszabályokban előírt 
adattartalommal 

1998. évi XXVIII. 
törvény, 
222/2007. 
(VIII.29.) 
kormányrendelet 

folyamatos a járási 
hivatal 
illetékességi 
területén 
tevékenységet 
végzők 
nyilvántartás
a 

engedély iránti 
kérelem és 
mellékletei 

közérdekű 

8 

A szolgáltatási 
tevékenységtől jogerősen 
eltiltottal nyilvántartása 

elektroni
kus 

a járási hivatal illetékességi 
területén a szolgáltatási 
tevékenységtől jogerősen 
eltiltottak nyilvántartása a 
jogszabályokban előírt 
adattartalommal 

2009. évi LXXVI. 
törvény, 

folyamatos a járási 
hivatal 
illetékességi 
területén a 
szolgáltatási 
tevékenységtő
l jogerősen 
eltiltottak 

szolgáltatási 
tevékenységtől 
eltiltó döntés 

közérdekű 

9 

Biztosítottak szolgálati 
időre és jövedelmi adataira 
vonatkozó nyilvántartás /IR 
integrált rendszer  

Elektron
ikus  

Álláskeresési ellátások, 
nyilvántartások, 
támogatások, szolgáltatások 
nyilvántartása, pénzügyi 
kezelése 

1991. évi IV. 
törvény 57/A § 
320/2014. (XII. 
13. ) 
Kormányrendelet 
67/20145. 
(III.30.) 
Kormányrendelet  

nyilvántartásba 
vételi időpont 
kezdetétől, 
biztosítási 
jogviszony 
fennállásától; 
támogatási 
időszak 
megkezdésétől 

Álláskeresők, 
foglalkoztatók 

Álláskeresők, 
foglalkoztatók 
adatainak 
hivatali 
rögzítése 

Személyes 

10 

Közérdekű Munka 
Nyilvántartó Rendszer / 
KÖNYIR AFSZ 

Elektron
ikus 

Közérdekű munkára 
jelentkezők és közérdekű 
foglalkoztatók munkahely 
ajánlatainak adatbázisa  

2012. évi II. 
törvény 142/A.§ 
320/2014. (XII. 
13.) 
Kormányrendelet 

nyilvántartásba 
vételi időpont 
kezdetétől  

Közérdekű 
munkát 
végzők, 
közérdekű 
foglalkoztatók 

Elkövetők 
adatainak 
hivatali 
rögzítése 

Személyes 



67/20145. 
(III.30.) 
Kormányrendelet 

11 

Foglalkoztatási és 
Közfoglalkoztatási adatbázis 
/ FOKA 

Elektron
ikus 

Foglalkoztatást Helyettesítő 
Támogatásban részesülők 
ellátási adatainak 
nyilvántartása  

1991. évi IV. 
törvény 57/A § 
320/2014. (XII. 
13. ) 
Kormányrendelet 
67/20145. 
(III.30.) 
Kormányrendelet 

Ellátási időszak 
megállapításána
k kezdetétől  

Foglalkoztatá
st Helyettesítő 
Támogatásba
n részesülők 

IR Integrált 
Rendszer, 
Szociális 
igazgatás 
hatósági 
adatrögzítése 

Személyes 

12 

Biztosítottak szolgálati 
időre és jövedelmi adataira 
vonatkozó nyilvántartás /IR 
integrált rendszer  

Elektron
ikus  

Álláskeresési ellátások, 
nyilvántartások, 
támogatások, szolgáltatások 
nyilvántartása, pénzügyi 
kezelése 

1991. évi IV. 
törvény 57/A § 
320/2014. (XII. 
13. ) 
Kormányrendelet 
67/20145. 
(III.30.) 
Kormányrendelet  

nyilvántartásba 
vételi időpont 
kezdetétől, 
biztosítási 
jogviszony 
fennállásától; 
támogatási 
időszak 
megkezdésétől 

Álláskeresők, 
foglalkoztatók 

Álláskeresők, 
foglalkoztatók 
adatainak 
hivatali 
rögzítése 

Személyes 

 


