
 
VESZPRÉM MEGYEI  

KORMÁNYHIVATAL 

 
Devecseri Járási Hivatala 

 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások 
leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az 

érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő 
kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e 

törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által 
alaptevékenysége keretében -  gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a 

hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 
 

 

 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

 

Szociális igazgatási eljárásban alkalmazott nyilvántartások: 

PTR- a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartása 
  
Formátum: Elektronikus nyilvántartás vezetésére kijelölt szerv, a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal  

- nyilvántartásba adatrögzítő szerv: a járási hivatal  

Az adatkezelés célja: a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó- ápolási díj, 
közgyógyellátás, időskorúak járadéka - szociális 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. törvény 

(Szt. 18./B.§)  
- 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 
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Érintettek köre: A járási hivatal hatásköre és illetékessége körébe tartozó szociális 
ellátásokat igénybevevő személyek. 
 
Adatok forrása: a benyújtott kérelmek és a hatósági döntések. 
 
Gyűjtött és feldolgozott adatok: A nyilvántartás tartalmazza: 
 

- a jogosult és az adott ellátás megállapítása során e törvény rendelkezései 
alapján figyelembe vett más személy: 

a) természetes személyazonosító adatait, 
b) belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét, 
c) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét; 
d) a jogosult állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, 

oltalmazott vagy hontalan jogállását; 
e) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra 

vonatkozó adatokat; 
f) a szociális ellátás: megnevezését, jogcímét, összegét, megállapítására, 

megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó 
adatokat, megszűnésének vagy megszüntetésének jogcímét; 

g) a szociális ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés 
jogerőre emelkedésének időpontját; 

h) a szociális ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy főre jutó 
jövedelem összegét; 

i) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a 
Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozói jogcímen történő 
tartózkodás esetén a rokoni kapcsolatot; 

j) az ápolási díjra jogosult személy adóazonosító jelét; 
k) azt a tényt, hogy a jogosult részére az ellátás folyósítása a hajléktalan 

személyekre vonatkozó szabályok szerint történik; 
l) az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét megállapító 

jogerős döntés esetén az érintett ellátás megnevezését és az ellátás 
megtérítendő összegét. 

m) továbbá: az eljáró hatóság megnevezését, címét, 
 
 
A szabályozott nyilvántartásból a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi 
feladatokat ellátó szervek, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az 
egészségbiztosítási szerv, rehabilitációs hatóság, a kincstár, a bíróság, az 
ügyészség, a nyomozó hatóság, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények részére – külön törvényben 
meghatározott feladataik ellátása céljából – eseti megkeresésük alapján 
továbbíthatók az általuk törvény alapján kezelhető adatok. 
 
 
CSTINFO- Szociális nyilvántartás 
 
Formátuma: JAVA  
 
Az adatkezelés célja: A Magyar Államkincstár az általa folyósított családtámogatási 
és fogyatékossági ellátásokkal, valamint a lakástámogatásokkal kapcsolatos 
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feladatai során az ellátások, támogatások jogszabályban megállapított feltételeinek 
ellenőrzése céljából egységes szociális nyilvántartást vezet.  

 
 
Az adatkezelés jogalapja:  

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. § (5) bekezdés c) 
pontja. 

 
Az adatkezelés időtartama: folyamatos.  
 
Érintettek köre: A Magyar Államkincstár által folyósított családtámogatási és 
fogyatékossági ellátásban részesülők. 
 
Adatok forrása: A Magyar Államkincstár nyilvántartása. 
 
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: HTML  
 
Az adatkezelés célja: ügyiratkezelés, iktatás  
 
 Az adatkezelés jogalapja: 2015. évi 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  
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Érintettek köre: a járási hivatal valamennyi dolgozója 
 
Adatok forrása: beérkező ügyiratok  
 
 
KIMÉRA- Iktató és Iratkezelő rendszer 
 
Formátuma: JAVA  
 
Az adatkezelés célja: az érintett támogatások összes adatának elektronikus átadása, 
egyedi támogatási forma megnevezések, hivatalos besorolása, majd pedig az összes 
– a kijelölt támogatási formákhoz tartozó – személyi adat, családadat, esemény adat, 
kifizetési adatok exportálását a kezelő által kiválasztott KETTŐ adatformátum, 
valamelyikébe. Az egyik adatformátum a KIMERA rendszer által használt, saját 
struktúrájú DBF-ek, a másik pedig az NRSZH-PTR szerver által használt tag neveket 
tartalmazó XML. 
 
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 igénybevevő személyek. 
 
Adatok forrása: a benyújtott kérelmek és a hatósági döntések. 
 
 
SZNYR- Szabadság Nyilvántartó Rendszer 
 
Formátuma: HTML 
 
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: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint a 
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 bíróság szabálysértés elkövetése miatt 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAAahUKEwj_77_M3LrIAhWDfHIKHV9aDU8&url=https%3A%2F%2Fportal.agr.unideb.hu%2Fmedia%2FDEAMTC_SZNYR_kezikonyv_091116_6082.pdf&usg=AFQjCNHLPVNlw1vLaRhtHiOIig-gmYpUdg
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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. 
 
Gyűjtött és feldolgozott adatok: alaphatározatok, pénzbírság megfizetésére 
vonatkozó adatok pénzbírság helyébe lépő közérdekű munkával kapcsolatos adatok, 
közérdekű munka letöltésével kapcsolatos adatok, tételesen: 

- kapcsolati kódot, 
- a szabálysértési eljárás alapjául szolgáló szabálysértés gyanú szerinti 

megnevezését, 
- minősítését, elkövetési helyét, idejét, 
- a szabálysértési eljárás megindításának időpontját, 
- a szabálysértési ügy iktatószámát, 
- a szabálysértési ügyek egyesítésének, elkülönítésének tényét, az eljáró 

bíróság, szabálysértési hatóság megnevezését, a nyilvántartottal szemben 
elrendelt elővezetés, illetve őrizet tényét, az őrizet tartamát, a szabálysértési 
eljárás felfüggesztésének tényét, továbbá a szabálysértési eljárás 
megszüntetésének tényét. 

 
 
 
Hadigondozottak nyilvántartása  
 
 
Formátuma: EXCELL, JAVA 

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  

- A nyilvántartott adatok köre:  

: a hadigondozott gondozási minősítése (hadirokkant, hadiözvegy, hadiárva, 
hadigyámolt, hadigondozott családtag)  
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: a megállapított ellátás  

: a természetes személyazonosító adatok, lakcím, családi állapot, elhalálozás 
helye és ideje.  

Az adatok forrása: a hadigondozás iránti kérelem és mellékletei,  

- Hozzáférés módja: közvetlen  
 
 
 

Temetkezési szolgáltatók:   
 
 
Formátum: EXCELL, PAPÍR ALAPÚ 

Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése.  

Az adatkezelés jogalapja:  
- A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  

- 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 érintettek köre: a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az 
engedéllyel rendelkező szolgáltatókról nyilvántartást vezet  

Az adatok forrása: bejelentés és mellékletei  

 

Az adatkezelés időtartama: A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő 
feladatok ellenőrzése. 

 
 
Földhivatali Információs Rendszer: TAKARNET  
 
 
Formátuma: HTML  

 
Az adatkezelés célja: Az adatbázisok, mint hatósági nyilvántartások tartalmazzák a 
közhiteles ingatlan nyilvántartást, térképi állományokat illetve a közhiteles 
földhasználati nyilvántartást.  
 
Az adatkezelés jogalapja: az ingatlan-nyilvántartásól szóló 1997. évi CXLI. törvény, a 
termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a földmérési és térképészeti 
tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény.  
 
Az adatkezelés időtartama: Folyamatos  
 
Érintettek köre: Veszprém Megye Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatal eljárásai 
közé tartozó ingatlan-vagyon vizsgálat alá vont ügyfelek  
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Adatok forrása: kérelmek, bejelentések, okiratok  
Gyűjtött és feldolgozott adatok: Az itt lekérdezett adatok gyűjtés az aktuális ügyirat 
előadói ívében történik, valamit minden egyes lekérdezés naplózásra kerül.  
Az adatokhoz jogszabályban meghatározott módon, betekintéssel, nem hiteles 
másolatkészítéssel, lehet hozzáférni. 
 
 

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

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 
- 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  
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
 
 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi eljárásban alkalmazott 
nyilvántartások: 
 
 
 
Állat információs rendszer: ALI 
 
Formátuma: ELEKTRONIKUS  
 
Az adatkezelés célja: ügyfél adatok keresése, tenyészetek, tartási helyek adatai, KM, 
Jfgk és ENAR ellenőrzések rögzítése, egyedleltárok nyomtatása, tenyészet igazoló 
lap nyomtatása, Egyedleltár TBC monitoringhoz - szimultán próba. 
 
Az adatkezelés jogalapja:  

- 2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 38. § 
(1) bekezdése szerint/ 

 
 
 
Az adatkezelés időtartama: Folyamatos  
Országos Állategészségügyi Információs Rendszer: OÁIR - OÁIR web felület 
 
Formátuma: ELEKTRONIKUS  
 
Az adatkezelés célja: export és pre- export bizonyítvány, ügyfél és egység adatok 
rögzítése, mintavételek rögzítése, csekklisták nyomtatása, létesítmény ellenőrzési 
terv kezelése. 
 
Az adatkezelés jogalapja:  

- Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) 

- Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. § (2) 

- A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § 

- 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 

 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos  
 
 

Trade Control and Export System: TRACES 

Formátuma: ELEKTRONIKUS  
 
Az adatkezelés célja: élőállatok és állati eredetű termékek kereskedelme 
tagországok között. A "CCA" vagyis  központi hatósági feladatokat a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) látja el. 
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Az adatkezelés jogalapja:  
- 2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 38. § 

(1) bekezdése szerint/ 
 
Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 
 
 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer: ENAR 

Formátuma: ELEKTRONIKUS  
 
Az adatkezelés célja: nyomtatványok letöltése, állategyed adatainak lekérdezése. 

- Az egyes állatfajokra az eltérő sajátosságoknak megfelelően történt meg a 
rendszerek kiépítése. A szarvasmarha, a sertés, a juh és a kecske fajok 
esetében a számítógépes rendszer üzemeltetését mind a tenyészetek, mind 
az egyedek és az állat mozgások tekintetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság (NÉBIH Állattenyésztési 
Igazgatóság) végzi. 

 
Az adatkezelés jogalapja:  

- 2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 38. § 

(1) bekezdése szerint/ 

 
Az adatkezelés időtartama: Folyamatos  
 
 
 
Tenyészet Információs Rendszer: TIR 

Formátuma: ELEKTRONIKUS  
 
Az adatkezelés célja: nyomtatványok letöltése a Szarvasmarha ENAR, a sertés 
ENAR, a juh/kecske ENAR, a Baromfi Információs Rendszer, az állategészségügyi, a 
tenyésztési, és a támogatási információs rendszerek számára szolgáltassa a tartási 
helyek és a tenyészetek, valamint a támogatási rendszerektől eltekintve, a felelős 
tartóik adatait is. 
 
 
Az adatkezelés jogalapja:  

- A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok 
országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet 

 
 
Az adatkezelés időtartama: Folyamatos  
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NÉBIH intranet 
 
Formátuma: ELEKTRONIKUS  
 
Az adatkezelés célja: szakmai anyagok és nyilvántartások letöltése 
 
 
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus 
dokumentácós rendszer: ÉTDR 
 
Formátuma: ELEKTRONIKUS  
 
Az adatkezelés célja: elektronikus ügykezelés (szakhatósági állásfoglalások) a 
hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és 
tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. 
 
Az adatkezelés jogalapja: 

- 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

- 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint az Országos és a Építésügyi Nyilvántartásról 

 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos  
 
 
 
Teljesítmény Értékelési Rendszer: TER 

Formátuma: ELEKTRONIKUS  
 
Az adatkezelés célja: követelmény rendszer - teljesítmények értékelése 

 

 

Élelmiszerlánc-felügyeleti információs Rendszer: FELIR 

Formátuma: ELEKTRONIKUS  
 
Az adatkezelés célja: élelmiszerlánc-szereplők nyilvántartása 
 
 
Az adatkezelés jogalapja: 

- Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
(Éltv.) 38/A. § 

- A 2013. évi CCL. törvény 113.§, illetve a 222.§ alapján módosított 2008. évi 
XLVI. törvény 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.255924
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Az adatkezelés időtartama: Folyamatos  
 
 
 
Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer: EKÁER 
 
Formátuma: Üzenetek fogadása 
 
Az adatkezelés célja: értesítés esetén intézkedés és ellenőrzés lefolytatása, az 
élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó termékek esetén kizárólag a 
FELIR azonosítóval rendelkező ügyfelek szállítmányához ad számot. 
 

Az adatkezelés jogalapja: 
- 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete 

 
Az adatkezelés időtartama: Folyamatos  
 
 
 
Élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszer: RASFF 

Formátuma: Üzenetek fogadása 
 

Az adatkezelés célja: EU tagországokban működő gyorsvészjelző rendszer. A 
Hivatalon belül a nemzeti kapcsolattartó pont az Élelmiszerbiztonsági 
Kockázatértékelési Igazgatóság (ÉKI). A tagállamok haladéktalanul jelentik a 
Bizottságnak a sürgősségi riasztórendszeren keresztül az élelmiszerekből és 
takarmányokból származó, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül érintő 
veszélyt. 

Az adatkezelés jogalapja: 
- 178/2002/EK rendelet 
- 333/2004 (XII.11) Kormány rendelettel módosított 66/2003. (V.15.) 

Kormányrendelet 
 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

Központilag nyilvántartott adatok: 
(Tartalmazzák a megyei adatokat is, interneten bárki számára ingyenesen 
hozzáférhető) 
 
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/ko
zerdeku 
 

- Gyógyszerforgalmazás 
- Nagykereskedők 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku
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- Kiskereskedők 
- Közforgalmú gyógyszertárak 

 
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_
nyilvantartot 
 
 

- Nyilvántartott tojótyúk tartó telepek 
- Magyarország jóváhagyott állategészségügyi határállomásainak jegyzéke 
- Állatkísérleti statisztikai adatok 
- 97/78/EK irányelv 12. cikkével összhangban jóváhagyott vámraktárak listája 
- A 2006/88/EK irányelv 59. cikke szerint előírt információk magyarországi 

halastavakról 
- Információ a 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint 
- nyilvántartásba vett vagy engedélyezett üzemek jegyzékéhez 
-  

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/
kozerdeku adatok/elelmiszer uzemlistak 
 
 

- Élelmiszer üzemlisták 
- Engedélyezett létesítmények / Approved Establishments 
- Engedélyezett tejtermelő gazdaságok / Approved Dairy FarmsEngedélyezett 

tejtermelő gazdaságok / Approved Dairy Farm 
 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/
szakteruletek/takarmany_letesitmeny 
 
 
 

- Engedélyezett és nyilvántartott takarmány-előállító üzemek listája - List of 
registered and approved establishments 

 

Engedélyezett és nyilvántartott takarmányközvetítők listája - List of registered and 
approved intermediaries 
 
Felelős képviselők nyilvántartása - Register of establishments manufacturing feed in 
third countries and feed business operators importing feed from third countries 
(representatives) 

 

 

 

 

 
 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartot
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartot
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/szakteruletek/takarmany_letesitmeny
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/szakteruletek/takarmany_letesitmeny
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Foglalkoztatási Osztály 
 
 
Foglalkoztatási Osztály eljárásban alkalmazott nyilvántartások: 
 
Integrált Rendszer: IR 
 
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 

Kirendeltségi Ütemező és Ügyfélirányító Rendszer: ÜtemIR 

Az adatkezelés célja:  
- Ügyfelek, munkáltatók sorszámmal történő behívása, időpontra hívása 

 
Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

Iktató- munkanyilvántartó-archiváló program: IMAP  

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

 

Foglalkoztatáspolitikai Pénzügyi Információs Rendszer: FPIR 2014 

követeléskezelő modul 
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Az adatkezelés célja: támogatásokhoz kapcsolódó pénzügyi műveletek kezelése, 

nyilvántartása visszakövetelések kezelése 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis:  EMMA ÁFSZ Országos Portál 

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 

 

Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet: GVI – limesurvey  

Az adatkezelés célja: Rövidtávú munkaerő-piaci felmérés, konjunktúrakutatás 
- évente egyszer személyesen történő kérdőívek adatainak rögzítése  

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

Negyedéves munkaerő-piaci felmérés:  NFSZ 

Az adatkezelés célja: negyedévente történő felméréssel kapcsolatos feladatok 

elvégzése, rögzítése 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

Szabálysértési Nyilvántartó Rendszer: SZNYR 

Az adatkezelés célja: közérdekű munkavégzéshez kapcsolódó személyi és 

foglalkoztató adatok rögzítése adatok keresése 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwj8j_ST77_IAhWGonIKHTcCAb0&url=http%3A%2F%2Fwww.hrportal.hu%2Fhr%2Fegyseges-magyar-munkaugyi-adatbazis-20040705.html&usg=AFQjCNE2ys525YawaLK3cMfSxGsxwRP52w
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Közérdekű Munka Nyilvántartási Rendszer: KÖNYIR ÁFSZ 

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 

 

Virtuális Munkaerő-piaci Portál: VMP 

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 

 

Onlinepostman postaprogram 

Az adatkezelés célja:  napi levelezések programban történő rögzítése 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

NFSZ elektronikus ügyintézés 

Az adatkezelés célja: bejelentkezés, jelentkezés, kijelentkezés elektronikusan történő 

ügyintézése 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

kerdoiv.munka.hu portál partnerelégedettségi vizsgálat 

Az adatkezelés célja: ügyfelek és munkaadók elégedettség mérésével kapcsolatos 

kérdőívek kitöltetése és a portálon történő rögzítése 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

vkp.munka.hu portál Virtuális Közfoglalkoztatási Piac  

Az adatkezelés célja: adminisztrátori feladatok ellátása (önkormányzatok 

regisztrációjának jóváhagyása, megerősítés, moderálás) 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 
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Kormányablak Osztály 

A járási hivatal kormányablak által kezelt nyilvántartások:  
 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI tv. 31. § alapján:  
 
A járási hivatal, mint a nyilvántartás szerve köteles adatszolgáltatási nyilvántartást 
vezetni.  
 
A nyilvántartás tartalmazza:  

- az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját;  
- az adatszolgáltatás idejét;  
- az adatszolgáltatás célját és jogalapját;  
- az adatszolgáltatást igénylő polgár, jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, illetve megbízottja vagy képviselője nevét;  
- a szolgáltatott adatok körének megnevezését.  

 
A 31. § (3) bekezdése alapján a polgár az adatszolgáltatási nyilvántartásból jogosult 
megismerni, hogy mely adatszolgáltatások alanya volt. Ezt a jogosultságot a 24. §-
ban felsorolt szervek részére teljesített adatszolgáltatás tekintetében külön törvény 
korlátozhatja vagy kizárhatja.  
Az adatszolgáltatási nyilvántartást öt évig meg kell őrizni. 
 
 
 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI tv. 31. § alapján:  
 
A járási hivatal nyilvántartást vezet azokról a köztisztviselőkről, akik az eljárás során 
jogosultak az egyes okmány nyilvántartások adataihoz hozzáférni. A nyilvántartás 
tartalmazza:  

- az érintett köztisztviselő természetes személyazonosító adatait;  
- okmány-nyilvántartásonként elkülönítve a hozzáférési jogosultságot, a 

hozzáférési jogosultság kezdő időpontját és időtartamát, valamint a 
hozzáférési jogosultság módosításának, visszavonásának okát és időpontját  

- A 31. § (7) bekezdése alapján a járási hivatal az érintett köztisztviselő nevét, 
nyilvántartási kód számát és a b) pontban meghatározott adatokat legkésőbb 
a jogosultság kezdő időpontját megelőző munkanapon közli a központi 
szervvel.  
 

A nyilvántartás adatait a hozzáférési jogosultság megszűnésétől számított 5 évig kell 

megőrizni. 

 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 32. § alapján:  
 
A nyilvántartó az adatszolgáltatásokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.  
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A nyilvántartás tartalmazza:  
- az adatigénylő nevét vagy megnevezését, lakóhelyének vagy székhelyének, 

telephelyének címét, továbbá az adatigénylő szerv nevében eljáró személy 
nevét vagy egyedi azonosítóját,  

- a továbbított adatok körének megnevezését és az adattovábbítás időpontját,  
- az adatszolgáltatás célját és jogalapját,  
- az adatszolgáltatás alanyának nevét.  

 
A 32. § (3) bekezdése alapján az érintett személy az adattovábbítási nyilvántartásból 

- törvény eltérő rendelkezése hiányában - jogosult megismerni, hogy mely 

adatszolgáltatások alanya volt. A (4) bekezdés alapján az adattovábbítási 

nyilvántartásba - ha törvény eltérően nem rendelkezik – feladatkörében betekinthet, 

abból adatot kérhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a 

közlekedésrendészetért felelős miniszter, az általa ellenőrzésre kijelölt köztisztviselő, 

a nyomozó hatóság és törvényben feljogosított szerv.  

A nyilvántartó az adattovábbítási nyilvántartásba bejegyzett adatot az 

adatszolgáltatástól számított öt évig kezeli. 

 

 
Kormányablak osztály által használt adatbázis-nyilvántartások 

 

STB2 

Formátuma: JAVA  

Az adatkezelés célja: biankó rendszer, forgalmi rendszám foglalása, kiadása, 

műszaki érvényesítő címke kiadás, regisztrációs matrica és frsz- utángyártás, eljárási 

illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak rögzítése, bankkártyás fizetések, bizonylat 

kiállítása 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer: XR Admin  

Formátuma: JAVA  

Az adatkezelés célja: időpontfoglalások lekérdezése, naptár kezelés, módosítás, új 

ablak felvétele 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

Járműigazgatási feladatok: JÁROK 
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Formátuma: JAVA  

Az adatkezelés célja: gépjármű nyilvántartás, tulajdonjog változás, műszaki 

adatváltozás, személyes adatok kezelése, forgalomba helyezés, záradékok 

elrendelése kérelemre,hivatalból, forgalomból kivonás ideiglenesen/átmenetileg 

hivatalból vagy kérelemre, okmány ügyek, forgalmi rendszám ügyek 

 Az adatkezelés jogalapja:  

- a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló326/2011. 

(XII.28.) Korm.rendelet 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

Eredetiség vizsgálat: KERT3  

Formátuma: JAVA  

Az adatkezelés célja: eredetiség vizsgálat eredményének lekérdezése, a vizsgálat 

eredményéről készült határozat kinyomtatása)  

Az adatkezelés jogalapja:  

- a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. 

(XII.28.) Korm.rendelet 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

Személyazonosító igazolvány - Útlevél: SZIG-ÚTLEVÉL 

Formátuma: JAVA  

Az adatkezelés célja: NEK adatlap, személyi igazolvány, útlevél, igénylés, pótlás, 

első kiadás, adatváltozás 

Az adatkezelés jogalapja:  

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

IGFB2 

Formátuma: ELEKTRONIKUS 



19 
 

Az adatkezelés célja: kötvénynyilvántartó szerv által végzett negyedévenkénti 

ellenőrzés, azon gépjárművek listája kerül megküldésre, melyek nem rendelkeznek 

érvényes felelősség biztosítással 

Az adatkezelés jogalapja:  

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

 

Származás ellenőrzés 

Formátuma: ELEKTRONIKUS 

Az adatkezelés célja: külföldről származó azon járművek ellenőrzése, melyek nem 

rendelkeznek a forgalomba helyezéshez szükséges külföldi okmányokkal 

 Az adatkezelés jogalapja:  

- a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló326/2011. 

(XII.28.) Korm.rendelet, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 

LXXXIV. törvény 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

 

PARKIG 

Formátuma: JAVA  

Az adatkezelés célja: parkolási igazolvány ügyek, kiállítás, visszavonás 

Az adatkezelés jogalapja:  

- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. 

(XII.11.) Korm.rendelet,  

- súlyos mozgáskorlátozott szeméylek közlekedési kedvezményeiről szóló 

102/2011. (VI.29.) Korm.rendelet 

 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 
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Integrált rendszer 

Formátuma: JAVA  

Az adatkezelés célja: vezetői engedély ügyek és lakcímigazolvány ügyek, első 

kiadás, pótlás, adatváltozás 

Az adatkezelés jogalapja:  

- a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló326/2011. 

(XII.28.) Kormányrendelet,  

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

EVNY 

Formátuma: ELEKTRONIKUS 

Az adatkezelés célja: egyéni vállalkozók nyilvántartása, tevékenység megkezdése, 

adatváltozás, tevékenységi kör változás, tevékenység szüneteltetése, szüneteltetés 

utáni folytatás, tevékenység megszüntetése, egyéni vállalkozói igazolvány igénylése, 

hatósági bizonyítvány igénylése, jogutódlás, hatósági ellenőrzések 

Az adatkezelés jogalapja:  

- az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

PhotoShop 

Formátuma: ELEKTRONIKUS 

Az adatkezelés célja: fénykép készítés az okmányokhoz 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

Ügyfélkapu regisztráció 

Formátuma: JAVA  
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Az adatkezelés célja: ügyfélkapus regisztráció, módosíás, megszűntetés, letiltás, 

lekérdezés, aktiválás 

Az adatkezelés jogalapja:  

- az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

INFÓK 

Formátuma: ELEKTRONIKUS 

Az adatkezelés célja: okmányirodák/kormányablakok közötti fórum, okmányirodai 

faliújság,dokumentumok 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

 

 

Pass Docu 

Formátuma: ELEKTRONIKUS 

Az adatkezelés célja: útlevélhez és származás ellenőrzéshez szükséges 

dokumentumok rögzítése és a KEK KH felé történő küldése 

Az adatkezelés jogalapja:  

- a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló326/2011. 

(XII.28.) Korm.rendelet 

 

Települési Szolgáltató rendszer: TSZR 

Formátuma: JAVA  

Az adatkezelés célja: korosztály szerinti lekérdezés pl: tankötelezettek, 

óvodáskorúak lekérdezése a járáshoz tartozó településeken,  

 

Képnézegető-elektronikus  

 


