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

Sorszám

Adatbázis / nyilvántartás
neve

Formátum

Integrált Rendszer ( IR )

Elektron
ikus,
papír
alapú

Ügyfelek
adatainak
nyilvántartása,
ellátás
megállapítása,
közvetítés
céljából,
foglalkoztatói
adatbázis,
támogatások
intézése

1991. évi IV. tv.
57/A§

Folyamatos

Ügyfelek,
munkaadók

Elektron
ikus

Szabálysértések
nyilvántartása

2012. évi II. tv.

Folyamatos

Szabálysértők

Elektron
ikus

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban
részesülők
nyilvántartása
Szabálysértési
ügyek
rögzítése,
nyilvántartása,
nyomon követése

1991. évi IV. tv.
57/B

Folyamatos

2012. évi II. tv.

Folyamatos

FHT-ban
részesülő
ügyfelek
szabálysértők

4

Szabálysértési
nyilvántartási rendszer
(SZNYR)
Foglalkoztatási és
Közfoglalkoztatási
Adatbázis (FOKA)
Közérdekű Munka
Nyilvántartó Rendszer
(KÖNYIR)

Elektron
ikus

Közfoglalkoztatók
regisztrációja,
közfoglalkoztatási kérelmek
rögzítése

2011. évi CVI.
törvény

Folyamatos

Közfoglalkozta
tók

5

Közfoglalkoztatási
Támogatások
Keretrendszere (KTK)

Foglalkoztatáspolitikai
eszközök működtetését
támogató Integrált Pénzügyi
Információs Rendszer
(FPIR)
Ingatlan-nyilvántartási
adatbázis.
(TAKAROS)

Elektron
ikus

Az NFA javára történő
fizetési
kötelezettség
követeléskezelése

1991. évi IV. tv.
21. § (3), (4), 37.
§ és 38. §

Folyamatos

Ügyfelek,
támogatott
foglalkoztatók

Az ingatlan adatainak, az
ingatlanhoz
kapcsolódó
jogok,
jogilag
jelentős

Az ingatlannyilvántartásról
szóló 1997. évi

1

2

3

6

7

Papír
alapú

Elektron
ikus

Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Határozatlan
időre

Érintettek
köre

Ingatlanhoz
kapcsolódó
jogok, jogilag

Adatok
forrása

Személyi
azonosítók,
iskolai
végzettséget
igazoló
okmányok,
cégnyilvántartá
s
Személyi
azonosítók,

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

Személyes

IR, személyi
azonosítók

Személyes

Személyi
azonosítók,
helyszíni
bírságok,
határozatok
IR
adatbázis+mun
káltató által
feltöltött
adatok
IR

Személyes

Kérelem,
bejelentés,
megkeresés,

Személyes,
közérdekű,
közérdekből

Személyes

Személyes

tények,
a
jogosultak
nyilvántartása.

8

Földhasználati
nyilvántartás
(FŐNYÍR)

9

Állami ingatlannyilvántartási térképi
adatbázis
(DATR)

bejegyzett
adatainak

Elektron
ikus

A 2013. évi CXXII tv.
alapján
mezőés
erdőgazdasági hasznosítású
földnek
minősülő
ingatlanok használatának
nyilvántartása.

Elektron
ikus

Állami alapadatok hiteles
tanúsítása, az egységes
ingatlan-nyilvántartás
geometriai alapja

CXLI. törvény,
2013.évi V.
törvény,
383/2016. (XII.
02.) Korm.
rendelet,
384/2016. (XII.
02.) Korm.
rendelet,
109/1999. (
XII.29) FVM
rendelet.
2013. évi CXXII.
törvény a mezőés erdőgazdasági
földek
forgalmáról,
2013. évi CCXII.
törvény a mezőés erdőgazdasági
földek
forgalmáról szóló
2013. évi CXXII.
törvénnyel
összefüggő egyes
rendelkezésekről
és átmeneti
szabályokról,
356/2007. (
XII.23) Korm.
rendelet,
383/2016. (XII.
02.) Korm.
rendelet,
384/2016. (XII.
02.) Korm.
rendelet.
az ingatlannyilvántartásról
szóló 1997. évi
CXLI. törvény, a
földmérési és
térképészeti
tevékenységről
szóló 2012. évi
XLVI. törvény,
25/2013. (
IV.16.) VM

jelentős
tények
jogosultjai

hivatalból,
adatátvétel

Határozatlan
időre

Földhasználó
k

Kérelem,
bejelentés,
megkeresés,
hivatalból,
adatátvétel.

Határozatlan
időre

Ingatlannal
rendelkező
személyek

Kérelem,
bejelentés,
megkeresés,
hivatalból,
adatátvétel

nyilvános

Személyes,
közérdekű

Személyes,
közérdekű,
közérdekből
nyilvános

10

11

12

Földművesek,
mezőgazdasági
termelőszervezetek és
mezőgazdasági
üzemközpontok
nyilvántartása
(MENYÉT)

Elektron
ikus

A jogosultság
megállapítására,
megváltoztatására és
megszüntetésére vonatkozó
nyilvántartás

Elektron
ikus

Hatósági intézkedések
nyilvántartása

Elektron
ikus

Földtulajdonszerzés,
használati
jogosultság
ellenőrzése

A gyámhatóság hatáskörébe
tartozó
ellátásra
való
jogosultság
megállapításához,
megváltoztatásához
és
megszüntetéséhez
szükséges
adatok
(otthonteremtési támogatás,
gyermektartásdíj
megelőlegezés)
A hatósági intézkedéssel
védelembe vett gyermekek
nyilvántartása
(ideiglenes
hatállyal
elhelyezett
gyermekről, a nevelésbe
vett gyermekről, gyámság

rendelet,
383/2016. (XII.
02.) Korm.
rendelet,
384/2016. (XII.
02.) Korm.
rendelet.
2013. évi CXXII.
törvény a mezőés erdőgazdasági
földek
forgalmáról,
2013. évi CCXII.
törvény a mezőés erdőgazdasági
földek
forgalmáról szóló
2013. évi CXXII.
törvénnyel
összefüggő egyes
rendelkezésekről
és átmeneti
szabályokról,
38/2014. ( II.24)
Korm. rendelet,
383/2016. (XII.
02.) Korm.
rendelet,
384/2016. (XII.
02.) Korm.
rendelet.
A gyermek
védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról szóló
1997. évi XXXI.
törvény

A gyermek
védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról szóló
1997. évi XXXI.
törvény

Határozatlan
időre

Földművesek,
mezőgazdaság
i
termelőszerve
zetek,
újonnan
alapított
mezőgazdaság
i
termelőszerve
zetek

Az ellátásra való
jogosultság
fennállásáig

Ellátásra
jogosult
ügyfelek

-

Személye/kü
lönleges

Védelembe vétel
megszűnéséig

Védelembe
vett
gyermekek,
hatósági
intézkedéssel
érintett

Védelembe
vételt elrendelő
hatósági
döntés

Személye/kü
lönleges

Kérelem,
bejelentés,
megkeresés,
hivatalból,
adatátvétel

Személyes,
közérdekű

vagy
gondnokság
alatt
állóról,
a
vagyonnal
rendelkező gyermekről és
gondnokoltról)

Szülő adatai nélkül
anyakönyvezett gyermek
nyilvántartása

Elektron
ikus

Szülő
adatai
anyakönyvezett
nyilvántartása

nélkül
gyermek

A szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és
folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. tv. 29.§ (1)
bekezdése alapján a
szolgáltatási tevékenység
folytatásától jogerősen
eltiltottak nyilvántartása

Elektron
ikus

A szolgáltatási tevékenység
folytatásának
hatósági
ellenőrzése és a szolgáltatás
igénybe
vevőinek
tájékoztatása

13

14

A
gyámhatóságok,
a területi
gyermekvédelmi
szakszolgálatok,
a gyermekjóléti
szolgálatok és a
személyes
gondoskodást
nyújtó szervek és
személyek által
kezelt személyes
adatokról szóló
235/1997.
(XII.17.) Korm.
rendelet
A gyermek
védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról szóló
1997. évi XXXI.
törvény
A
gyámhatóságok,
a területi
gyermekvédelmi
szakszolgálatok,
a gyermekjóléti
szolgálatok és a
személyes
gondoskodást
nyújtó szervek és
személyek által
kezelt személyes
adatokról szóló
235/1997.
(XII.17.) Korm.
rendelet
2003. évi
CXXXIII.tv.54.§
(3) bekezdése,
2009. évi LXXVI.
tv. 29.§ (1)
bekezdése, 30. §

gyermekek,
törvényes
képviselők

-

Szülő adatai
nélkül
anyakönyveze
tt gyermekek

-

Személye/kü
lönleges

Nyilvántartásból
való törlésig

üzletszerűen
végzett
ingatlankezel
ői ,
társasházkeze
lői
tevékenységet
végzők

Bejelentések,
hatósági
döntés

Közérdekből
nyilvános
adat

15

Nyilvántartás az üzletszerű
társasházkezelői vagy az
üzletszerű ingatlankezelői
tevékenység végzésére
jogosult, bejelentést tevő
természetes személyekről és
gazdálkodó szervezetekről.

Elektron
ikus

A szolgáltatási tevékenység
folytatásának
hatósági
ellenőrzése és a szolgáltatás
igénybe
vevőinek
tájékoztatása

2003. évi
CXXXIII.tv.54.§
(3) bekezdése,
2009. évi LXXVI.
tv. 29.§ (1)
bekezdése, 30.

Nyilvántartásból
való törlésig

Temetkezési szolgáltatást
végzők nyilvántartása

Elektron
ikus

1999. évi XLIII.
tv.

Nyilvántartásból
való törlésig

Cirkuszi menazséria
létesítésével és
működésével kapcsolatos
engedélyekről

elektroni
kus

A szolgáltatási tevékenység
folytatásának
hatósági
ellenőrzése és a szolgáltatás
igénybe
vevőinek
tájékoztatása
Szolgáltatási
tevékenység
ellenőrzése

1998. évi
XXVIII.tv.39.§,
40.§

Nyilvántartásból
való törlésig

Nyilvántartás
hadigondozottakról

elektroni
kus

Ellátásban
nyilvántartása

1994. évi XLV.
tv.26.§ (3)

Nyilvántartásból
való törlésig

Adatszolgáltatási
nyilvántartás polgárok
személyi adatainak és
lakcímének
nyilvántartásából

Papír

annak nyilvántartása, hogy
az érintett személy mely
adatszolgáltatás alanya volt

5 év

személyi adat
és
lakcímnyilván
tartásban
szereplő
polgárok

Adatszolgáltatási
nyilvántartás a közúti
közlekedési nyilvántartás
adatairól

Papír

annak nyilvántartása, hogy
az érintett személy mely
adatszolgáltatás alanya volt

A polgárok
személyi
adatainak és
lakcímének
nyilvántartásáról
szóló 1992.évi
LXVI. törvény
31.§
A közúti
közlekedési
nyilvántartás
működéséről és
az
adatszolgáltatás
rendjéről szóló
156/199.(XII.28.)
BM rendelet 13.§
(2) bekezdés

5 év

közúti
közlekedési
nyilvántartás
ban szereplők

16

17

18

19

20

részesülők

üzletszerűen
végzett
ingatlankezel
ői ,
társasházkeze
lői
tevékenységet
végzők
Temetkezési
szolgáltatást
végzők

bejelentések

Közérdekből
nyilvános
adat

Bejelentés,
egyéb
nyilvántartás

Közérdekből
nyilvános
adat

Cirkuszi
menazséria
létesítésére
kiadott
engedélyek
Hadigondozot
tak

Bejelentés,
egyéb
nyilvántartás

Közérdekből
nyilvános
adat

Bejelentés,.
Egyéb
nyilvántartás
személyi adat
és
lakcímnyilvánt
artás

Személyes/k
ülönleges

közúti
közlekedési
nyilvántartás

Személyes

Személyes

