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SOPRONI JÁRÁSI HIVATALA 

 

II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai: 

 

(az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény  

1. melléklet II.6 pontja alapján) 

 

PTR- a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartása 
Formátum: Elektronikus nyilvántartás vezetésére kijelölt szerv, az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság. 
Az adatkezelés célja: a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó szociális (ápolási díj, közgyógyellátás, 

időskorúak járadéka) és gyermekvédelmi (otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése) 

ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából 

nyilvántartást vezet. 
Az adatkezelés jogalapja: 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény18./B.§ 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 140. § (1) 

bekezdés 

 a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.(XII.12.) Korm. 

rendelet 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.) 
Az adatkezelés időtartama: folyamatos 
Érintettek köre: A járási hivatal hatásköre és illetékessége körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokat igénybe vevő személyek. 
Adatok forrása: a benyújtott kérelmek és a hatósági döntések. 
Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: - 

 

KIMÉRA Web – Szociálpolitika  
Formátuma: elektronikus 
Az adatkezelés célja: az érintett támogatások összes adatának elektronikus nyilvántartása. 
Az adatkezelés jogalapja: 

 24/2006 (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet és a 335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet 
Az adatkezelés időtartama: folyamatos 
Érintettek köre: A járási hivatal hatásköre és illetékessége körébe tartozó szociális ellátásokat igénybe vevő 

személyek. 
Adatok forrása: a benyújtott kérelmek és a hatósági döntések. 
 

CSTINFO- Szociális nyilvántartás 
Formátuma: elektronikus  
Az adatkezelés célja: A folyósított családtámogatási és fogyatékossági ellátásokkal, valamint a 

lakástámogatásokkal kapcsolatos feladatai során az ellátások, támogatások jogszabályban megállapított 

feltételeinek ellenőrzése céljából egységes szociális nyilvántartást vezetése. 
Az adatkezelés jogalapja: 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. § (5) bekezdés c) pontja. 
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Az adatkezelés időtartama: folyamatos. 
Érintettek köre: A Kormányhivatal által folyósított családtámogatási és fogyatékossági ellátásban 

részesülők. 
Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: - 
Gyűjtött és feldolgozott adatok: 
Az egységes szociális nyilvántartásból a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint a hatáskörébe tartozó 

pénzbeli és természetbeni ellátások feltételeinek meghatározása érdekében szükséges adatokat közvetlen 

lekérdezéssel díjmentesen elérheti. 

 

IRMA - Ügyiratkezelő rendszer 
Formátuma: elektronikus 
Az adatkezelés célja: ügyiratkezelés, iktatás 
Az adatkezelés jogalapja: MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési 

Szabályzatáról. 
A szabályzatot az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni: 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény (a továbbiakban:Ltv.), 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Iitv.), 

 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) 

Korm.rendelet, (a továbbiakban: R.) 

 az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV.21.) Korm. rendelet. 

 a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 

követelményekről szóló 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet. 
Az adatkezelés időtartama: folyamatos 

Érintettek köre: személyi, szervezeti 

Adatok forrása: beérkező, kimenő, helyben keletkező ügyiratok 

 

NOVA-ESZNYER – Egységes Szabálysértési Nyilvántartó és Eljárás-támogató Rendszer 
Formátuma: elektronikus 
Az adatkezelés célja: A szabálysértési eljárás gyors lefolytatása, a szabálysértési végrehajtási rendszer 

megerősítése, továbbá a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás útján az érintett jogai gyakorlásának 

biztosítása, valamint mások jogainak és biztonságának védelme. 
Az adatkezelés jogalapja:  

 szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 

 21/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére 

történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, valamint az egyes szabálysértési 

nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási 

rendjéről. 
Az adatkezelés időtartama: folyamatos 
Érintettek köre: A természetes személyek szabálysértéssel kapcsolatos adatainak közhiteles hatósági 

nyilvántartása, akikkel szemben szabálysértési eljárás indult, továbbá akiket a szabálysértési hatóság vagy 
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bíróság szabálysértés elkövetése miatt jogerősen elmarasztalt, vagy akikkel szemben helyszíni bírság 

kiszabására jogosult szerv vagy személy helyszíni bírságot szabott ki. 

Adatok forrása: 

 Azon alaphatározatok, amelyek tekintetében a szabálysértési eljárás a megindult, illetve az ügy 

folyományaként hozott perújítási határozatok 

 Pénzbírság megfizetésére vonatkozó adatok, ahol az eljárás indult, 

 Pénzbírság helyébe lépő közérdekű munkával kapcsolatos adatok, ahol az eljárás indult, 

 Közérdekű munka letöltésével kapcsolatos adatok, ahol az eljárás indult, 

 Méltányossági döntés, ahol az eljárás indult. 
Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: nem alkalmazunk kérdőívet. 
 

Hadigondozottak nyilvántartása 
Formátuma: elektronikus 

Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése. 
Az adatkezelés jogalapja:  

 a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény - módosító 2015. évi CIV. törvény, a 

hadigondozásról szóló törvény végrehajtási rendeletét módosító 200/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.) 
Az érintettek köre: a hadigondozásba vett személyek 
Az adatok forrása: a hadigondozás iránti kérelem és mellékletei, 
Hozzáférés módja: közvetlen 

 

Tankötelezettek nyilvántartása 
Formátum: elektronikus 
Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése. 
Az adatkezelés jogalapja: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45. § (8) bekezdés 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Kormány rendelet. 
Az érintettek köre: a tankötelezettek 
Az adatok forrása: központi nyilvántartási rendszer, oktatási intézmények egyedi tájékoztatása, települési 

önkormányzatok jegyzője által nyújtott adatszolgáltatás 
Az adatkezelés időtartama és adatigénylésre jogosultak: a járási hivatal gondoskodik a tankötelesek 

nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az állami intézményfenntartó központ, a 

tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője 

számára. 
Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 
 

Temetkezési szolgáltatók nyilvántartása 
Formátum: elektronikus 
Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése, a temetkezési 

szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedéllyel rendelkező szolgáltatókról nyilvántartást vezet 
Az adatkezelés jogalapja: 
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 A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (5) bekezdés 

 A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) 

Kormány rendelet, 

 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény, 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.) 
 Az adatkezelés időtartama: folyamatos 
 Az érintettek köre: temetkezési szolgáltatást nyújtó ügyfelek 
 Az adatok forrása: bejelentés és mellékletei 

 

Üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet végzők nyilvántartása 
Formátum: elektronikus 
Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése. 
Az adatkezelés jogalapja: 

 A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - 

közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 

nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet  

 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény 30. § 
 Az adatkezelés időtartama: folyamatos 
 Az érintettek köre: tevékenységet végző ügyfelek 
 Az adatok forrása: bejelentés és mellékletei 

 

Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet végzők nyilvántartása 

Formátum: elektronikus 
Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése. 
Az adatkezelés jogalapja: 

 A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - 

közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 

nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet  

 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény 30. § 
 Az adatkezelés időtartama: folyamatos 
 Az érintettek köre: tevékenységet végző ügyfelek 
 Az adatok forrása: bejelentés és mellékletei 

 

A szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltottak nyilvántartása 

Formátum: elektronikus 
Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése. 
Az adatkezelés jogalapja: 
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 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény 29. § (1) bekezdés 
 Az adatkezelés időtartama: folyamatos 
 Az érintettek köre: tevékenységtől eltiltott ügyfelek 
 Az adatok forrása: hatósági döntés 

 

WINGYER – Gyámügy (hatósági intézkedések és szülők adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek 

nyilvántartása) 

Formátuma: elektronikus 

Az adatkezelés célja: a hatósági intézkedéssel védelembe vett gyermekek nyilvántartása (ideiglenes 

hatállyal elhelyezett gyermekekről, a nevelésbe vett gyermekekről, a gyámság vagy gondnokság alatt 

állókról, a vagyonnal rendelkező gyermekekről és gondnokoltakról) és szülő adatai nélkül anyakönyvezett 

gyermekek nyilvántartása 

Az adatkezelés jogalapja: 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  

 a gyámhatóságokról, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a 

személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatoktól szóló 

235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet 

Az adatkezelés időtartama: folyamatos, a hatósági intézkedés fennállásának időtartamában 

Érintettek köre: védelembe vett gyermekek, hatósági intézkedéssel érintett gyermekek, törvényes 

képviselők, szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek 

Adatok forrása: hatósági döntések. 

 

POSZEIDON –  EKEIDR – Irat és Dokumentumkezelő Rendszer  

Formátuma: elektronikus 

Az adatkezelés célja: ügyiratkezelés, iktatás  

Az adatkezelés jogalapja: MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési 

Szabályzatáról. 

A szabályzatot az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni: 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény ( a továbbiakban:Ltv.), 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Iitv.), 

 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) 

Korm.rendelet, ( a továbbiakban: R.) 

 az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV.21.) Korm. rendelet. 

 a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 

követelményekről szóló 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet. 

Az adatkezelés időtartama: folyamatos 

Érintettek köre: személyi, szervezeti 

Adatok forrása: beérkező, kimenő, helyben keletkező ügyiratok 

 

 

HIR-INDEX - Ügyiratkezelő rendszer 

 Formátuma: elektronikus 

 Az adatkezelés célja: ügyiratkezelés, iktatás 

 Az adatkezelés jogalapja: MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes 

Iratkezelési Szabályzatáról. 
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 A szabályzatot az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni: 

 a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény; 

 a bűncselekmény áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. 

törvény; 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény ( a továbbiakban:Ltv.), 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Iitv.), 

 a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII.22.) IRM rendelet; 

 az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM 

rendelet;  

 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) 

Korm.rendelet, ( a továbbiakban: R.) 

 az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV.21.) Korm. rendelet. 

 a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 

követelményekről szóló 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet. 

 Az adatkezelés időtartama: folyamatos 

 Érintettek köre: személyi, szervezeti 

 Adatok forrása: beérkező, kimenő, helyben keletkező ügyiratok 

 

HIR-IRMA - Ügyiratkezelő rendszer 

 Formátuma: elektronikus 

 Az adatkezelés célja: ügyiratkezelés, iktatás, nyilvántartás  

 Az adatkezelés jogalapja: MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes 

Iratkezelési Szabályzatáról. 

 A szabályzatot az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni: 

 a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény; 

 a bűncselekmény áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. 

törvény; 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény ( a továbbiakban:Ltv.), 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Iitv.), 

 a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII.22.) IRM rendelet; 

 az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM 

rendelet;  

 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) 

Korm.rendelet, ( a továbbiakban: R.) 

 az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV.21.) Korm. rendelet. 

 a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 

követelményekről szóló 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet. 

 Az adatkezelés időtartama: folyamatos 

 Érintettek köre: személyi, szervezeti 

 Adatok forrása: beérkező, kimenő, helyben keletkező ügyiratok 
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Integrált Rendszer: IR 
Formátuma: elektronikus 

Az adatkezelés célja: 

 Ügyfelek kezelése (név, személyi adatok, álláskereséséi adatok, volt munkahellyel kapcsolatos 

adatok; nyilvántartáshoz, ellátáshoz kapcsolódó adatok, FHT-val kapcsolatos inf.) 

 Foglalkoztató kezelése (alapadatok, állás-karbantartási adatok) 

 Munkaközvetítés (munkaerőigények kezelése, közvetítések kezelése) 

 Támogatások (Flt. alapján megállapítható, TÁMOP, GINOP támogatások kezelése: megállapítás - 

elszámolások rögzítése - megszűntetés) 

 Munkaerő-piaci programok (TÁMOP, GINOP támogatások esetében az ügyfelek programba történő 

bevonása, kezelése, megszűntetése) 

 Számfejtés (álláskeresési ellátások feladása, az összes támogatás feladása utalásra - 

teljesítésigazolások nyomtatása) 

 Statisztikák, analitikák készítése, nyomtatása 

Az adatkezelés jogalapja: 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 1991. évi IV. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény és annak 

végrehajtására kiadott 30/2000 (IX. 15.) GM rendelet 

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

Érintettek köre: személyi, szervezeti 

Adatok forrása: beérkező, kimenő, helyben keletkező ügyiratok 

 

Kirendeltségi Ütemező és Ügyfélirányító Rendszer: ÜtemIR 

Formátuma: elektronikus 

Az adatkezelés célja: 

 Ügyfelek, munkáltatók sorszámmal történő behívása, időpontra hívása 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

Érintettek köre: személyi, szervezeti 

 

Iktató- munkanyilvántartó-archiváló program: IMAP 

Formátuma: elektronikus 

Az adatkezelés célja: beérkező és kimenő anyagok főszámra és alszámra történő iktatása - előadó ív 

nyomtatása 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

Érintettek köre: személyi, szervezeti 

Adatok forrása: beérkező, kimenő, helyben keletkező ügyiratok 

 

Foglalkoztatáspolitikai Pénzügyi Információs Rendszer: FPIR 2014 követeléskezelő modul 

Formátuma: elektronikus 

Az adatkezelés célja: támogatásokhoz kapcsolódó pénzügyi műveletek kezelése, nyilvántartása 

visszakövetelések kezelése 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

Érintettek köre: személyi, szervezeti 

Adatok forrása: valamennyi pénzügyi tranzakciót meghatározó hatósági döntés 

 

Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis: EMMA ÁFSZ Országos Portál 
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Formátuma: elektronikus 

Az adatkezelés célja: TAJ szám alapján működő jogviszony nyilvántartó program  

Az adatkezelés jogalapja: 

 2003. évi XCIV. törvény egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásával 

összefüggő módosításáról 

 67/2004. (IV.15.) Korm. rendelet az Egységes Munkaügyi Nyilvántartással kapcsolatos bejelentési 

és nyilvántartási kötelezettség szabályozásáról 

 18/2004. (IV. 25.) FMM rendelet az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás keretében használt 

azonosító kódok képzésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályokról 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

Érintettek köre: személyi 

Adatok forrása: központi 

 

Negyedéves munkaerő-piaci felmérés: NFSZ 
Formátuma: elektronikus 

Az adatkezelés célja: negyedévente történő felméréssel kapcsolatos feladatok elvégzése, rögzítése 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

Érintettek köre: személyi, szervezeti 

Adatok forrása: nyilatkozatok 

 

Közérdekű Munka Nyilvántartási Rendszer: KÖNYIR ÁFSZ 

Formátuma: elektronikus 

Az adatkezelés célja: közérdekű munkavégzéshez kapcsolódó személyi és foglalkoztató adatok rögzítése 

(adott ügyfél adatai, szabálysértési hatósággal történő ügyintézés, levelezés; foglalkoztató kijelölésével és 

foglalkoztatással kapcsolatos feladatok) 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

Érintettek köre: személyi, szervezeti 

Adatok forrása: nyilatkozatok 

 

Virtuális Munkaerő-piaci Portál: VMP 

Formátuma: elektronikus 

Az adatkezelés célja: munkáltatók és ügyfelek egymásra találását segítő program, adminisztrátori feladatok 

ellátása (önéletrajzok feltöltése, munkaerőigények feltöltése - ezekkel kapcsolatos háttér feladatok) 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

Érintettek köre: személyi, szervezeti 

Adatok forrása: önéletrajzok, munkáltatói igények 

 

Egészségügyi szolgáltatók veszélyes hulladék bejelentése 
Formátuma: Papír alapú 

Az adatkezelés célja: Az egészségügyi szolgáltatónál az általa nyújtott ellátás során keletkező egészségügyi 

veszélyes és gyógyszerhulladék szelektált gyűjtése, kezelése, mozgatása, és ártalmatlanítása 

Az adatkezelés jogalapja: Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 12/2017. (VI.12.) EMMI rendelet  

Az adatkezelés időtartama: Évenkénti gyakorisággal, a nyilvántartásból történő törlésig 

Érintettek köre: Egészségügyi szolgáltatók 

Adatok forrása: Ügyfelek (egészségügyi szolgáltatók) bejelentései 

 

 

Védőoltáshoz felhasznált oltóanyagok nyilvántartása 
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Formátuma: Papír alapú, elektronikus (EFRIR, OSZIR) 

Az adatkezelés célja: Kötelező, illetve a megbetegedési veszély elhárítása céljából adandó védőoltásokhoz 

felhasznált oltóanyagok biztosítása, nyomon követése 

Az adatkezelés jogalapja: A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 

Az adatkezelés időtartama: Havonkénti, kampányonkénti elszámolás a szolgáltató nyilvántartásból történő 

törléséig, megbetegedés előfordulása esetén a környezeti oltásokat követően 

Érintettek köre: Területi védőnők (oltókörök), illetve iskolavédőnők, oltóorvosok 

Adatok forrása: Havi folyamatos, illetve kampányoltási jelentések, megbetegedési veszély elhárításában 

közreműködő egészségügyi személyzet (oltóorvos) 

 

2 hónapon túli oltáselmaradások, és a védőnői körzetekben történő be, illetve elköltözések 

nyilvántartása 
Formátuma: Papír alapú, elektronikus (EFRIR 

Az adatkezelés célja: Járványügyi biztonság fenntartása, védőoltás surveillance 

Az adatkezelés jogalapja: A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés 

Az adatkezelés időtartama: Havonkénti 

Érintettek köre: 2 hónapon túli elmaradás esetén a korhoz kötött kötelező védőoltásban részesítendők köre,  

el, illetve beköltözés esetén 0-6 év közöttiek  

Adatok forrása:Területi védőnők, és az iskolavédőnők 

 

Meghatározott fertőző betegségben szenvedő személyek nyilvántartása 
Formátuma: elektronikus (OSZIR) 

Az adatkezelés célja: Területi járványügyi helyzet nyomon követése, ellenőrzése, felügyelete 

Az adatkezelés jogalapja: A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés, 1/2014. (I.16.) EMMI rendelet a 

fertőző betegségek bejelentésének rendjéről 

Az adatkezelés időtartama: folyamatos 

Érintettek köre: Bejelentett fertőző betegek 

Adatok forrása:Jelentő orvos, illetve a vizsgálatot végző laboratórium 

 

Tetvesség szempontjából különös veszélyt jelentő személyek, egységek, csoportok nyilvántartása 
Formátuma: Papír alapú 

Az adatkezelés célja: Járványügyi biztonság fenntartása, exponált személyek nyomon követése 

Az adatkezelés jogalapja: A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés 

Az adatkezelés időtartama: Havonta, negyedévente a nyilvántartásból való törlésig 

Érintettek köre: Fertőzött személyek, érintett közösségek, szálláshelyek 

Adatok forrása:Területi, illetve iskolavédőnői jelentések és az érintett intézményeket ellátó személyzet  

 

Egészségügyi szolgáltatók nyilvántartása 

Formátuma: Elektronikus (eGEN) 

Az adatkezelés célja: Egészségügyi szolgáltatók adatainak kezelése, ellenőrzése 

Az adatkezelés jogalapja: Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról valamint 

az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet 

Az adatkezelés időtartama: folyamatos 

Érintettek köre: Egészségügyi szolgáltatók 
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Adatok forrása: Működési engedélyezési eljárás során az egészségügyi szolgáltató által benyújtott 

dokumentumok, illetve a működési engedély 

 

Élelmiszer eredetű megbetegedések nyilvántartása 

Formátuma: Papír alapú 

Az adatkezelés célja: Megbetegedések nyomon követése, a fertőző forrás felkutatása 

Az adatkezelés jogalapja: Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 

62/2003. (X.27.) ESZCSM rendelet 

Az adatkezelés időtartama: Esemény után azonnal, havonkénti összesítés, és jelentés 

Érintettek köre: Megbetegedett személyek, és a megbetegedést okozó ételt előállító cégek, és vállalkozások 

Adatok forrása:A megbetegedést észlelő által tett bejelentés 

 

Rovar-rágcsálóirtást végzők nyilvántartása 

Formátuma: Papír alapú 

Az adatkezelés célja: Egészségügyi kártevőírtó tevékenység szakmai felügyelete 

Az adatkezelés jogalapja: 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtó szerekkel valamint 

gázosító szerekkel végzett tevékenység szabályairól, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 

33/A.§, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) 

ESZCSM rendelet  

Az adatkezelés időtartama: Irtási tevékenységre kiadott engedély kiadásától annak törléséig folyamatos 

Érintettek köre: Engedélyes tevékenységet végzők 

Adatok forrása:Engedélyt kérő által benyújtott dokumentumok 

 

Háziorvosi ügyeleti beosztás 

Formátuma: Papír alapú 

Az adatkezelés célja: Biztonságos és folyamatos betegellátás 

Az adatkezelés jogalapja: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. XI. törvény 

Az adatkezelés időtartama: Havi gyakorisággal folyamatos 

Érintettek köre: Ügyeletet működtető szolgáltatók és az ellátó egészségügyi szolgáltatók, személyek 

Adatok forrása:Az ügyeletet működtető egészségügyi szolgáltató bejelentése alapján 

 

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt előállító telephelye, létesítménye 

Formátuma: Papír alapú 

Az adatkezelés célja: Biztonságos gyógyhatású készítmény ellátás, a közegészségügy védelme 

Az adatkezelés jogalapja: A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények 

nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VII.19.) EüM rendelet 5.§ (1) bekezdése 

Az adatkezelés időtartama: folyamatos 

Érintettek köre: Előállító 

Adatok forrása:Előállító által tett bejelentés 

 

Családvédelmi Szolgálat forgalmi naplói (A és B napló) 

Formátuma: Papír alapú 

Az adatkezelés célja: Terhesség megszakítással és/vagy családvédelemmel kapcsolatos hatósági 

tevékenység dokumentálása 

Az adatkezelés jogalapja: A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról szóló 

32/1992. (XII.23.) NM rendelet 10. § (3) bekezdése 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos, évenként összesítve 

Érintettek köre: Terhesség megszakításra jelentkezők és házasságkötés előtti tanácsadásra jelentkező 

fiatalkorúak 
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Adatok forrása:Terhesség megszakítást kérő és/vagy tanácsadáson megjelenő személyek által benyújtott 

dokumentumok 

 

Települési hulladékkezelő, elhelyező és lerakó létesítmények 

Formátuma: Papír alapú 

Az adatkezelés célja: Közegészségügyi előírások érvényesülésének megfelelő, engedéllyel rendelkező 

szolgáltatók nyomon követhetősége 

Az adatkezelés jogalapja: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 16/2002. (IV.20.) EüM rendelet 8. § (3) bekezdése 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

Érintettek köre: Szolgáltatók 

Adatok forrása:Engedélyező hatóság megkeresése (a szolgáltatást végző által benyújtott dokumentumok 

szerint) helyszíni ellenőrzés 

 

Természetes és medencés közfürdők nyilvántartása 

Formátuma: elektronikus 

(OSZIR-HUMVI) 

Az adatkezelés célja: Fürdővizek minőségi mutatóinak nyomon követhetősége 

Az adatkezelés jogalapja: A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről ls üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.)Korm. rendelet, a közfürdők létesítésének 

és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet 

Az adatkezelés időtartama: folyamatosan 

Érintettek köre: Szolgáltatók 

Adatok forrása:Akkreditált laboratórium által végzett fürdővizsgálati eredmények, helyszíni ellenőrzés 

 

Veszélyes anyagokkal, készítményekkel folytatott tevékenység rendszere OSZIR-KBIR 

Formátuma: elektronikus 

Az adatkezelés célja: Veszélyes anyagokkal, készítményekkel folytatott tevékenység egységes adatbázisa, 

nyilvántartása 

Az adatkezelés jogalapja:A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos, tevékenység megkezdését megelőzően 

Érintettek köre: Tevékenységet végzők 

Adatok forrása:Tevékenységet végzők által megtett elektronikus bejelentések 

 

Nyilvántartás a kistermelőkről 

Formátuma: elektronikus 

Az adatkezelés célja: Regisztrációs számok folyamatos kiadása 

Az adatkezelés jogalapja: 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 5. § (3) 

Az adatkezelés időtartama: folyamatos 

Érintettek köre: kistermelők 

Adatok forrása: kérelem 


