
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Tatabányai Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

által fenntartott adatbázisok / nyilvántartások leíró adatai 
 

 Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály 
 

Sorszám  Adatbázis neve  Formátum  Adatkezelés  
célja  

Adatkezelés 
jogalapja  

Adatkezelés 
időtartama  

Érintettek köre  Adatok 
forrása  

Gyűjtött / 
feldolgozott 
adatok 
fajtája 
(személyes / 
különleges / 
bűnügyi 
személyes / 
közérdekű / 
közérdekből 
nyilvános 
adat) 

1.  Nyilvántartás vezet 
állategészségügyi felügyelet 
alá tartozó helyekről  

Elektronikus  Állattartó telepek 
elérhetőségének 
megismerésének 
biztosítása  

2008. évi 
XLVI.  
Tv.  
383/2016. 
Korm. rend.  

A 
nyilvántartásból 
való törlésig  

Nagylétszámú 
telepek, akik 
kérik a 
nyilvántartásba 
vételüket  

Működési 
engedély  

közérdekű 

2.  Gyepmesteri és 
ebrendészeti telep, 
állatmenhely, állatrakodó, 
gyűjtőállomás, kereskedői 
telep, etető-itató állomás, 
pihentetőállomás, valamint 
állati eredetű melléktermék 
kezelését, feldolgozását, 
hulladékként történő 
ártalmatlanítását végző 
vállalkozás működését  

Elektronikus  Az elérhetőségek 
megismerésének 
biztosítása  

2008. évi 
XLVI.  
Tv.  
383/2016. 
Korm. rend.  

A 
nyilvántartásból 
való törlésig  

Bejelentkezők, 
akik kérik az 
engedélyt  

Csatolt 
dokumentációk  

közérdekű 



3.  Nyilvántartást vezet az 
állatgyógyászati terméket 
forgalomba hozókról, illetve 
gyártókról  

Elektronikus  Az elérhetőségek 
megismerésének 
biztosítása  

2008. évi 
XLVI.  
Tv.  
383/2016. 
Korm. rend.  

A 
nyilvántartásból 
való törlésig  

Bejelentkezők, 
akik kérik az 
engedélyt  

Csatolt 
dokumentációk  

közérdekű 

4.  Nyilvántartást vezet az 
élelmiszer- és 
takarmányvállalkozásokról,  
az élelmiszer-biztonsági és 
takarmányozási hatósági 
felügyelet alá tartozó 
helyekről  

Elektronikus  Az elérhetőségek 
megismerésének 
biztosítása  

2008. évi 
XLVI.  
Tv.  
383/2016. 
Korm. rend.  

A 
nyilvántartásból 
való törlésig  

Bejelentkezők, 
akik kérik az 
engedélyt  

Működési 
engedély  

közérdekű 

5.  Nyilvántartást vezet a 
termelőkről, állattartókról, 
állattartó tenyészetekről, 
az állatkereskedőkről, az 
közúti élőállat-szállításra 
engedélyezett 
gépjárművezetőkről, az  
állatkísérőkről, 
állatszállítókról, 
állatszállítmányozókról, 
közúti élőállat-szállításra  
engedélyezett 
gépjárművekről  

Elektronikus  Az elérhetőségek 
megismerésének 
biztosítása  

2008. évi 
XLVI.  
Tv.  
383/2016. 
Korm. rend.  

A 
nyilvántartásból 
való törlésig  

Bejelentkezők, 
akik kérik az 
engedélyt  

Csatolt 
dokumentációk  

közérdekű 

6.  Nyilvántartást vezet az 
állatorvosokról, az 
állategészségügyi 
szolgáltató 
létesítményekről  

Elektronikus  Az elérhetőségek 
megismerésének 
biztosítása  

2008. évi 
XLVI.  
Tv.  
383/2016. 
Korm. rend.  

A 
nyilvántartásból 
való törlésig  

állatorvosok  MÁOK 
értesítése  

közérdekű 

7.  Nyilvántartás vezet az 
egyedi azonosítású  
állatokról  

Elektronikus  Az elérhetőségek 
megismerésének 
biztosítása  

2008. évi 
XLVI.  
Tv.  
383/2016. 
Korm. rend.  

A 
nyilvántartásból 
való törlésig  

Bejelentkezők, 
akik kérik az 
engedélyt  

Csatolt 
dokumentációk  

közérdekű 

 

 



Növény- és Talajvédelmi Osztály 
 

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 

Növényvédő szer 
vásárlására és 
felhasználására 
vonatkozó 
engedélyek 
nyilvántartása 

Elektron
ikus 

Továbbképzési kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése és 
az élelmiszerlánc-felügyeleti 
ellenőrzések szervezése 

2008. évi XLVI 
tv. 38.§ (1) n) 
43/2010. (IV.23.) 
FVM rendelet 
21.§ 
 

Határozatlan 
idejű 

I. és II. 
forgalmi 
kategóriájú 
növényvédő 
szer vásárlási 
és 
felhasználási 
engedéllyel 
rendelkező 
személyek 

Beadott 
kérelmek és 
kiadott 
engedélyek 

személyes 

2 

Növény-
egészségügyi 
termelői 
nyilvántartás 

Elektron
ikus 

Élelmiszerlánc-felügyeleti 
ellenőrzések szervezése 

2008. évi XLVI 
tv. 38.§ (1) h) 
7/2001. (I.17.) 
FVM rendelet 
33.§ (1) 

Határozatlan 
idejű 

Egyes 
növények és 
növényi 
termékek 
termelői, 
előállítói, 
felvásárlói, 
gyűjtőraktáro
zói és 
nagykeresked
elmi 
tevékenységét 
végző és 
regisztrációra 
kötelezett 
személyek 

Benyújtott 
regisztrációs 
adatlapok 

személyes 



3 

Növényvédő szer 
gyártó, raktározó, 
kiszerelő és 
forgalmazó 
személyek 
nyilvántartása 

Elektron
ikus 

Élelmiszerlánc-felügyeleti 
ellenőrzések szervezése 

2008. évi XLVI 
tv. 38.§ (1) h) 
 

Határozatlan 
idejű 

Növényvédő 
szer gyártása, 
raktározása, 
kiszerelése és 
forgalmazása 
tevékenységre 
működési- 
és/vagy 
telepengedélly
el rendelkező 
személyek 

Kiadott 
működési- és 
telepengedély
ek 

személyes 

4 

Légi permetezési 
engedélyek és 
bejelentések 
nyilvántartása 

Elektron
ikus 

Élelmiszerlánc-felügyeleti 
ellenőrzések szervezése 

2008. évi XLVI 
tv. 38.§ (1) u) 
44/2005. (V.6) 
FVM-GKM-KvVM 
együttes rendelet 
3/C.§ 

Határozatlan 
idejű 

Az engedély 
és a 
bejelentés 
szerinti 
termelők és 
növényvédelm
i 
szakirányítók 

Beadott 
kérelmek, 
kiadott 
engedélyek és 
eseti 
bejelentések 

személyes 

5 

Zöldség-gyümölcs 
forgalmazók 
nyilvántartása 

Elektron
ikus 

Élelmiszerlánc-felügyeleti 
ellenőrzések szervezése 

68/2007. 
(VII.26.) FVM-
EüM-SZMM 
együttes rendelet 
6.§ 

Határozatlan 
idejű 

Bejelentésre 
kötelezett 
élelmiszer-
vállalkozók 

Benyújtott 
bejelentések 

személyes 

6 

Hígtrágya 
termőföldön 
történő 
felhasználását 
végzők 
nyilvántartása 

Elektron
ikus 

Talajvédelmi ellenőrzések 
szervezése 

2007. évi CXXIX 
tv. 50/A.§ 
2009. évi LXXVI 
tv. 27.§ 
 

Határozatlan 
idejű 

Bejelentésre 
kötelezett 
személyek 

Benyújtott 
bejelentések 

személyes 

 
 

 

 

 

 

 

 



Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
 

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 

OKIR- Országos 

Környezetvédelmi 

Információs Rendszer 

elektroni
kus 

A környezetvédelmi, hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó 

szerveknél a környezet 

terhelésével és a környezet 

állapotával kapcsolatban a 

környezethasználók jogszabályi 

előírások alapján tett 

adatszolgáltatásaiból származó 

adatok kezelésére, 

nyilvántartására szolgáló 

rendszer. 

78/2007. (IV. 
24.) Korm. 
rendelet 
309/2014. (XII. 
11.) Korm. 
rendelet 
306/2010. 
(XII.23.) Korm. 
rendelet 

Folyamatos Hivatkozott 
jogszabályok 
alapján 
kötelezett 
környezethasz
nálók 

A 
környezethasz
nálók által 
benyújtott 
adatok   

közérdekű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Földhivatali Osztály 
 

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. 

Ingatlan-
nyilvántartási 
adatbázis. 
(TAKAROS) 

Elektron
ikus. 

Az ingatlan adatainak, az 
ingatlanhoz kapcsolódó 

jogok, jogilag jelentős tények, 
a bejegyzett jogosultak 

adatainak nyilvántartása. 

Az ingatlan-
nyilvántartásról 
szóló 1997. évi 
CXLI. törvény, 

2013.évi V. törvény, 
383/2016. (XII. 

02.) Korm. 
rendelet, 

384/2016. (XII. 
02.) Korm. 
rendelet, 

109/1999. ( XII.29) 
FVM rendelet. 

Határozatlan 
időre. 

Ingatlanhoz 
kapcsolódó 
jogok, jogilag 
jelentős tények 
jogosultjai. 

Kérelem, 
bejelentés, 
megkeresés, 
hivatalból, 
adatátvétel. 

Személyes, 
közérdekű, 
közérdekből 
nyilvános. 

2. 

Földhasználati 
nyilvántartás 
(FŐNYÍR) 

Elektron
ikus. 

A 2013. évi CXXII tv. alapján 
mező- és erdőgazdasági 
hasznosítású földnek 
minősülő ingatlanok 

használatának 
nyilvántartása. 

2013. évi CXXII. 
törvény a mező- és 
erdőgazdasági 

földek forgalmáról, 
2013. évi CCXII. 

törvény a mező- és 
erdőgazdasági 

földek forgalmáról 
szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes 

rendelkezésekről és 
átmeneti 

Határozatlan 
időre. 

Földhasználók. 

Kérelem, 
bejelentés, 
megkeresés, 
hivatalból, 
adatátvétel. 

Személyes, 
közérdekű. 



szabályokról, 
356/2007. ( XII.23) 
Korm. rendelet, 
383/2016. (XII. 

02.) Korm. 
rendelet, 

384/2016. (XII. 
02.) Korm. 
rendelet. 

3. 

Állami ingatlan-
nyilvántartási 

térképi adatbázis 
(DATR) 

Elektron
ikus. 

Állami alapadatok hiteles 
tanúsítása, az egységes 
ingatlan-nyilvántartás 

geometriai alapja 

az ingatlan-
nyilvántartásról 
szóló 1997. évi 
CXLI. törvény, a 
földmérési és 
térképészeti 

tevékenységről 
szóló 2012. évi 
XLVI. törvény, 

25/2013. ( IV.16.) 
VM rendelet, 

383/2016. (XII. 
02.) Korm. 
rendelet, 

384/2016. (XII. 
02.) Korm. 
rendelet. 

Határozatlan 
időre. 

Ingatlannal 
rendelkező 
személyek. 

Kérelem, 
bejelentés, 
megkeresés, 
hivatalból, 
adatátvétel. 

Személyes, 
közérdekű, 
közérdekből 
nyilvános. 

4. 

Földművesek, 
mezőgazdasági 

termelőszervezetek 
és mezőgazdasági 
üzemközpontok 
nyilvántartása 
(MENYÉT) 

Elektron
ikus. 

Földtulajdonszerzés, 
használati jogosultság 

ellenőrzése. 
 

2013. évi CXXII. 
törvény a mező- és 
erdőgazdasági 

földek forgalmáról, 
2013. évi CCXII. 

törvény a mező- és 
erdőgazdasági 

földek forgalmáról 
szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes 

rendelkezésekről és 
átmeneti 

szabályokról, 

Határozatlan 
időre. 

Földművesek, 
mezőgazdasági 
termelőszerveze
tek, újonnan 
alapított 

mezőgazdasági 
termelőszerveze

tek. 

Kérelem, 
bejelentés, 
megkeresés, 
hivatalból, 
adatátvétel. 

Személyes, 
közérdekű. 



38/2014. ( II.24) 
Korm. rendelet, 
383/2016. (XII. 

02.) Korm. 
rendelet, 

384/2016. (XII. 
02.) Korm. 
rendelet. 

 

Földművelésügyi Osztály 
 

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 

Őstermelői igazolványok 
nyilvántartása 

Elektronikus Őstermelői igazolvánnyal 
rendelkező személyek 
adatainak nyilvántartása 

436/2015. (XII.28.) 
Korm.rend. 

Határidőhöz 
nem kötött 

Őstermelők Igazolvány 
kiállításakor 
felvett adatlap 

 Személyes 

2 

Családi gazdaságok 
nyilvántartása  

Elektronikus Családi gazdaságok személyi és 
területi adatainak a kezelése 

326/2001. (XII.30.) 
Korm.rend. 

Határidőhöz 
nem kötött 

Családi 
gazdálkodók és 
a családi 
gazdaság tagjai 

A családi 
gazdaság 
alapításkori és 
változást 
bejelentő 
adatlapok 

Személyes 

3 

Halászati adatbázis 
(SZÁK program) 

Elektronikus Állami horgászjeggyel 
rendelkezők nyilvántartása 

NÉBIH által 
kezelésre 
kötelezettség 

Folyamatos Érvényes és 
eltiltott 
horgászjeggyel 
rendelkezők 

Kiállított 
horgászjegyek, 
eltiltási 
határozatok 

Személyes 

4 
Halászati őrök 
nyilvántartása 

Papíralapú 
és 
elektronikus, 

Halászati őrök adatainak 
nyilvántartása 

2013. évi CII. Tv. 
133/2013. 
(XII.29.) VM 

Folyamatos Halászati őrök  Halászati őr 
vizsgát letevők 

Személyes 



VIZA 
program 

rendelet 

5 

Halászati vízterületek 
nyilvántartása 

Papíralapú 
és 
elektronikus,
VIZA 
program 

Halászatra alkalmas és 
halászati vízterületté 
nyilvánított vizek adatainak 
kezelése 

2013. évi CII. Tv. 

133/2013. 
(XII.29.) VM 
rendelet 

Folyamatos Halászatra 
jogosultak 

Haszonbérleti 
szerződések, 
tulajdonosi 
bejelentés 

Különleges 

6 

Állami halászjeggyel 
rendelkezők 
nyilvántartása 

Papíralapú Halászjeggyel rendelkezők 
adatainak kezelése 

2013. évi CII. Tv. 
133/2013. 
(XII.29.) VM 
rendelet 

Folyamatos Állami 
halászjeggyel 
rendelkezők 

Állami 
halászvizsga 
bizonyítvány 

Személyes 

7 

Állami 
Horgászvizsgáztató 
Bizottságok 

Papíralapú Bizottságok nyilvántartása, 
felügyelete 

2013. évi CII. Tv. 
133/2013. 
(XII.29.) VM 
rendelet 

Folyamatos Horgászvizsgázt
ató bizottságok 
és tagjaik 

Bizottságot 
kijelölő 
határozat 

Személyes 

8 

Trófea bírálati 
adatbázis 

Elektronikus Statisztikai adatgyűjtés, 
elbírált trófeák 
nyilvántartása, hibás 
lelövések megállapítása 

1996. évi LV. Tv. Határidőhöz 
nem kötött 

Vadászatra 
jogosultak 

Trófeabírálati 
eljárás 

Személyes 

9. 

Éves vadgazdálkodás,- 
vadbecslés,- 
vadállomány 
nyilvántartás /JAGE 
program/ 

Papíralapú, 
Elektronikus 

Vadgazdálkodási tervezés 
alapadatbázisa, a 
vadállomány hasznosítás 
adatainak rögzítése 

1996. évi LV. Tv. Határidőhöz 
nem kötött 

Vadászatra 
jogosultak 

Vadállomány 
becslési 
jelentések, 
vadgazdálkodá
si tervek, 
vadgazdálkodá
si jelentések 

Személyes 

 


