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

 

Sor-
szám 

Adatbázis / 
nyilvántartás neve 

Formá- 
tum 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adat-
kezelés 

időtartama 
Érintettek köre 

Adatok 
forrása 

Gyűjtött / 
feldolgozott 
adatok 
fajtája 

(személyes / 
különleges / 
bűnügyi 

személyes / 
közérdekű / 
közérdekből 
nyilvános 
adat) 

1 

Nyilvántartás az üzletszerűen 
végzett társasházkezelő 
szolgáltatási tevékenységet 
végző természetes 
személyekről és gazdálkodó 
szervezetekről 

excel a jogszabályban előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás vezetése. 
 

a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 
törvény 54. § (3) bekezdése, a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 
törvény 27. § (2) bekezdése és a 30. § (2) 
bekezdése, továbbá a társasházkezelő, az 
ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint 
az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
szolgáltatói tevékenység                            
üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és 
a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 
szóló 23/2013. (VI.28.) NGM rendelet 4. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján 

folyamatos üzletszerűen 
társasházkezelő 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végző ügyfelek 

bejelentés és 
melléklete 
 

közérdekű 

2 

Nyilvántartás az üzletszerűen 
végzett ingatlankezelői 
szolgáltatási tevékenységet 
végző természetes 
személyekről és gazdálkodó 
szervezetekről 

excel a jogszabályban előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás vezetése 

a társasházkezelő, az ingatlankezelő, 
az ingatlanközvetítő, valamint az  
ingatlanvagyon értékelő-és közvetítő 
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen 
történő végzésének feltételeiről és 
nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 23/2013.(VI.28.) 
NGM rendelet; 
A szolgáltatási tevékenység meg- 
kezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009.évi LXXVI.  
törvény 30.§. 

 
 

folyamatos üzletszerűen 
ingatlankezelői 
szolgáltatási  
tevékenységet 
végző ügyfelek 

bejelentés és 
mellékletei 
 

közérdekű 

3 

Nyilvántartás a temetkezési 
szolgáltatási tevékenységet 
végzőkről 

excel a jogszabályban előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás vezetése  
 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 30. § (5) bekezdése alapján 

folyamatos temetkezési 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végző ügyfelek 

bejelentés és 
mellékletei 

közérdekű 



4 

Nyilvántartás a szolgáltatási 
tevékenység folytatásától 
jogerősen eltiltottakról 

excel a jogszabályban előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás vezetése. 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 
évi LXXVI. törvény 29. és 30. §-a alapján 

folyamatos szolgáltatási 
tevékenység 
végzésétől eltiltott 
ügyfelek  
 

hatósági döntés közérdekű 

5 
Nyilvántartás az állatotthont 
működtetőkről 

excel a jogszabályban előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás vezetése. 

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 41. § (1) bekezdése 
alapján 

folyamatos állatotthont 
működtető ügyfelek 

bejelentés és 
mellékletei  
 

közérdekű 

6 

Nyilvántartás a cirkuszi 
menazséria létesítésével és 
működtetésével kapcsolatos 
engedélyekről 

excel : a jogszabályban előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás vezetése 

a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése 
engedélyezésének, valamint fenntartásának 
részletes szabályairól szóló 222/2007. 
(VIII.29.) Korm. rendelet 3/A. §-a alapján 

folyamatos tevékenységet 
végző ügyfelek 

működési 
engedély iránti 
kérelem és 
mellékletei 
 

közérdekű 

7 

WINSZOC - telepített 
informatikai program – 
Szociálpolitika 

elektronikus  az érintett támogatások 
összes adatának 
elektronikus 
nyilvántartása. 
 

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

folyamatos a járási hivatal 
hatásköre- és 
illetékessége körébe 
tartozó szociális 
ellátásokat igénybe 
vevő személyek 

a benyújtott 
kérelmek és 
mellékleteik, a 
hatósági 
döntések. 

személyes 

8 

WINGYER - telepített 
informatikai program  – 
Gyámügy 

elektronikus a hatósági intézkedéssel 
védelembe vett 
gyermekekről, 
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 
gyermekekről 
nyilvántartás 

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;  
 

folyamatos,      
a hatósági 
intézkedés 
fennállásának 
időtartamában 
 

védelembe vett 
gyermekek, 
hatósági 
intézkedéssel 
érintett gyermekek, 
törvényes 
képviselők, szülő 
adatai nélkül 
anyakönyvezett 
gyermekek 
 
 

hatósági 
döntések, 
kérelmek 
 

személyes 

9 

PTR - a szociális és 
gyermekvédelmi ellátások 
országos nyilvántartása 
 

HTML  
 

a járási hivatal feladat - 
és hatáskörébe tartozó - 
szociális ellátásokra  
ápolási díj,  
közgyógyellátás, 
időskorúak járadéka, 
aktív korúak ellátása, 
egészségügyi 
szolgáltatásra való 
jogosultság 
megállapítása, az ellátás 

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  
 

folyamatos 
 
 

A járási hivatal 
hatáskörébe és 
illetékessége körébe 
tartozó szociális 
ellátásokat 
igénybevevő 
személyek. 
 

a benyújtott 
kérelmek és a 
hatósági 
döntések 

személyes 



biztosítása, fenntartása 
és megszüntetése 
céljából nyilvántartás 
vezetése.  
 

10 

CST Info -- Szociális 
nyilvántartás 

HTML A Magyar 
Államkincstár az általa 
folyósított 
családtámogatási és 
fogyatékossági 
ellátásokkal, valamint a 
lakástámogatásokkal 
kapcsolatos feladatai 
során az ellátások, 
támogatások 
jogszabályban 
megállapított 
feltételeinek ellenőrzése 
céljából egységes 
szociális nyilvántartás 
vezetése 

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

folyamatos.  
 

A Magyar 
Államkincstár által 
folyósított 
családtámogatási és 
fogyatékossági 
ellátásban 
részesülők. 
 
 

A Magyar 
Államkincstár 
nyilvántartása 

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. 
 

11 

POSZEIDON - Ügyiratkezelő 
rendszer 
 

HTML  
 

ügyiratkezelés, iktatás 39/2016.(XII.30.) 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  
- az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

folyamatos a járási hivatal 
valamennyi 
dolgozója 

beérkező és 
kimenő 
ügyiratok  
 

- 



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

12 

ESZNYER – NOVA – KGIR 
Rendszer (NEO) 
 

HTML 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. 
 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény; 
 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. 
 
 

folyamatos 
 

A természetes 
személyek 
szabálysértéssel 
kapcsolatos 
adatainak közhiteles 
hatósági 
nyilvántartása, 
akikkel szemben 
szabálysértési 
eljárás indult, 
továbbá akiket a 
szabálysértési 
hatóság vagy 
bíróság 
szabálysértés 
elkövetése miatt 
jogerősen 
elmarasztalt, vagy 
akikkel szemben 
helyszíni bírság 
kiszabására jogosult 
szerv vagy személy 
helyszíni bírságot 
szabott ki. 
 

Azon 
alaphatározatok, 
amelyek 
tekintetében a 
szabálysértési 
eljárás a 
megindult, 
illetve az 
ügyfolyománya
ként 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.  
 

személyes 
 
 

13 

HIR (jogi segítségnyújtás és 
áldozatsegítés) 
 

HTLM 
 

ügyirat-kezelés, iktatás  
 

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és 
az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 
CXXXV. törvény.; 
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi 
LXXX.  törvény. 

folyamatos jogi segítségnyújtást 
kérők, 
áldozatsegítést 
igénylők, jogi 
segítők 

A jogi 
segítségnyújtás 
és 
áldozatsegítésse
l kapcsolatos 
támogatási 
kérelmek, 
döntések, 
pénzügyi 
kifizetések 

személyes 



14 

Hadigondozottak 
nyilvántartása  
 

excel a jogszabályban előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás vezetése 

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. 
törvény; 
a  hadigondozásról  szóló 1994.évi XLV. 
törvény végrehajtásáról szóló113/1994. 
(VIII.31.) Korm. rendelet; 
az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. 
törvény  
 

folyamatos hadigondozásba 
vettek  
 

a hadigondozás 
iránti kérelem 
és mellékletei, 

személyes 

15 

Tankötelezettek 
nyilvántartása 
 

Papír-alapú 
 

a jogszabályban előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás vezetése. 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 
törvény; 
a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) 
Korm. rendelet 
 

folyamatos 
 

tankötelezett 
személyek 

központi 
nyilvántartási 
rendszer, 
oktatási 
intézmények 
egyedi 
tájékoztatása,  
települési 
önkormányzato
k jegyzője által 
nyújtott 
adatszolgáltatás 
 

személyes 

16 

Opal - ügymenet-támogató és 
nyilvántartó rendszer 
 

HTLM 
 

előterjesztett kérelmek 
rögzítése és továbbítása  

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi 
LV. törvény 

folyamatos honosítást, 
visszahonosítást, 
egyszerű honosítást 
kérők 

kérelem és 
mellékletei 

személyes  

17 

Országos Építésügyi 
Nyilvántartás (OÉNY) 

központi 
elektronikus 

építésügyi, 
építésfelügyeleti 
hatósági és szakmai 
tevékenységet 
kiszolgáló 

313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet korlátlan építtető, kötelezett, 
műszaki ellenőr, 
felelős műszaki 
vezető, tervező, 

szakértő, kivitelező 
energetikai tanúsító 

közös hatósági 
törzsadatok 

személyes 

18 

Integrált Rendszer   IR elektronikus
, papír alapú 

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

1991. évi IV. tv. 57/A§ folyamatos ügyfelek, 
munkaadók 

személyi 
azonosítók, 
iskolai 
végzettséget 
igazoló 
okmányok, 
cégnyilvántartás 

személyes 

19 
Foglalkoztatási és 
Közfoglalkoztatási Adatbázis  
FOKA 

elektronikus foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban 
részesülők nyilvántartása 

1991. évi IV. tv. 57/B folyamatos FHT-ban részesülő 
ügyfelek 

IR, személyi 
azonosítók 

személyes 

 
 

20 

Ingatlan-nyilvántartási 
adatbázis. 
(TAKAROS) 

Elektroniku
s. 

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.) Kormány rendelet, 384/2016. (XII. 
02.) Kormány rendelet, 109/1999. ( XII.29) 
FVM rendelet.  

határozatlan  
időre. 

Ingatlanhoz 
kapcsolódó jogok, 
jogilag jelentős 
tények jogosultjai. 

Kérelem,beje-
lentés, 
megkeresés, 
hivatalból, 
adatátvétel. 

Személyes, 
közérdekű, 
közérdekből 
nyilvános. 
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Földhasználati nyilvántartás 
(FŐNYÍR) 

Elektroniku
s. 

A 2013. évi CXXII tv. 
alapján mező-  és 
erdőgazdasági haszno-
sítású 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 rendelkezések-ről 
és átmeneti szabályokról, 356/2007. ( XII.23) 
Kormány rendelet, 383/2016. (XII. 02.) 
Kormány rendelet, 384/2016. (XII. 02.) 
Kormány rendelet. 

határozatlan 
időre 

Földhasználók Kérelem,beje-
lentés, 
megkeresés, 
hivatalból, 
adatátvétel. 

Személyes, 
közérdekű. 

 
 

22 

Állami ingatlan-nyilvántartási 
adatbázis 
(DATR) 

Elektroniku
s. 

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

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-
nyilvántartásról, 2012. évi XLVI. törvény a 
földmérési és térképészeti tevékenységről, 
25/2013. ( IV.16.) VM rendelet, 383/2016. 
(XII. 02.) Kormány rendelet, 384/2016. (XII. 
02.) Kormány rendelet. 

határozatlan  
időre. 

Ingatlannal 
rendelkező 
személyek. 

Kérelem,beje-
lentés, 
megkeresés, 
hivatalból, 
adatátvétel. 

Személyes, 
közérdekű, 
közérdekből 
nyilvános. 

 
 
 
 

23 

Földművesek, mezőgazdasági 
termelőszervezetek és 
mezőgazdasági 
üzemközpontok 
nyilvántartása 
(MENYÉT) 

Elektroniku
s. 

Földtulajdon szerzés, 
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 rendelkezések-ről 
és átmeneti szabályokról, 38/2014. ( II.24) 
Kormány rendelet, 383/2016. (XII. 02.) 
Kormány rendelet, 384/2016. (XII. 02.) 
Kormány rendelet. 

határozatlan  
időre. 

Földművesek, 
mezőgazdasági 
termelőszer-
vezetek, újonnan 
alapított 
mezőgazdasági 
termelőszer-
vezetek. 

Kérelem,beje-
lentés, 
megkeresés, 
hivatalból, 
adatátvétel. 

Személyes, 
közérdekű. 

24 
Védőoltáshoz felhasznált 
oltóanyag 

Excel oltóanyag számadás 18/1998 (VI. 3.) NM rendelet 16. § 

rögzítés az 
adott évben / 
megőrzési idő 
15 év 

védőoltásra 
kötelezett 
személyek 

oltóorvosok személyes 

25 
Fertőző betegek (illetékességi 
terület szerint) 

EFRIR / 
OSZIR 
számítógépe
s rendszer 

járvány veszély 
megelőzése 

18/1998 (VI. 3.) NM rendelet 41. § 

rögzítés az 
adott évben / 
megőrzési idő 
30 év 

fertőző betegek kezelőorvosok személyes 

26 
Kozmetikai termékek gyártási 
tevékenységét folytatók 

Excel 
biztonságos 
kozmetikum előállítás 

246/2013. (07.02) Korm. rend. 1223/2009 EK 
rendelet 

rögzítés az 
adott évben / 
megőrzési idő 
15 év 

kozmetikai terméket 
gyártók 

kozmetikai 
terméket 
gyártók 

személyes 

27 
Élelmiszer eredetű 
megbetegedések 

Excel 
járvány veszély 
megelőzése 

62/2003 (X. 27.) ESzCsM. rendelet 9. § 

rögzítés az 
adott évben, 
megőrzési idő 
10 év 

élelmiszer eredetű 
megbetegedettek 

bejelentő 
orvosok, 
betegek 

személyes 

28 
Védőoltásban részesített 
személyek, védőoltások 

EFRIR 
számítógépe
s rendszer 

átoltottság nyomon 
követése  

1997. évi XLVII. tv. 29. §; 18/1998 (VI. 3.) 
NM rendelet 16. § 

rögzítés az 
adott évben / 
megőrzési idő 
15 év 

védőoltásra 
kötelezett 
személyek 

oltóorvosok személyes 

29 
Meghatározott fertőző 
betegségben szenvedő 
személyek 

EFRIR 
számítógépe
s rendszer 

járvány veszély 
megelőzése 

1997. évi XLVII. tv. 29. §; 18/1998 (VI. 3.) 
NM rendelet 16. § 

az adott 
évben/ 
megőrzési idő 
30 év 

Meghatározott 
fertőző betegségben 
szenvedő személyek 

orvosok személyes 



30 
Járványügyi megfigyelésre 
kötelezett személyek 

Excel 
járvány veszély 
megelőzése 

1997. évi XLVII. tv. 29. § 

az adott 
évben/ 
megőrzési idő 
30 év 

Járványügyi 
megfigyelésre 
kötelezett 
személyek 

orvosok  személyes 

31 
Járványügyi ellenőrzésre 
kötelezett személyek 

Excel 
járvány veszély 
megelőzése 

1997. évi XLVII. tv. 29. § 

az adott 
évben/ 
megőrzési idő 
30 év 

Járványügyi 
ellenőrzésre 
kötelezett 
személyek 

orvosok  személyes 

32 
Járványügyi zárlatra 
kötelezett személyek 

Excel 
járvány veszély 
megelőzése 

1997. évi XLVII. tv. 29. § 

az adott 
évben/ 
megőrzési idő 
30 év 

Járványügyi zárlatra 
kötelezett 
személyek 

orvosok  személyes 

33 
Járványügyi szempontból 
különös veszélyt jelentő 
tetves személyek 

Excel 

járvány veszély 
megelőzése 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 37. § 

rögzítés az 
adott évben / 
megőrzési idő 
25 év 

Járványügyi 
szempontból 
különös veszélyt 
jelentő tetves 
személyek 

észlelő védőnő személyes 

34 
Terhesség megszakítása iránti 
kérőlap kiállítása, tanácsadás 
megtörténte 

Excel 
statisztikai célból 
kormegoszlás 

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

rögzítése az 
adott évben/ 
megőrzési idő 
10 év 

terhesség 
megszakítást 
kérelmezők 

terhesség 
megszakítást 
kérelmezők 

személyes 

35 
Egészségügyi kártevőirtó 
tevékenységet végző 
vállalkozások 

Excel 
járvány veszély 
megelőzése 

2/2010. (I. 26.) EüM. rendelet  5. § 
megőrzés 25 
év 

Egészségügyi 
kártevőirtó 
tevékenységet 
végző vállalkozások 

Egészségügyi 
kártevőirtó 
tevékenységet 
végző 
vállalkozások 

személyes 

36 
Figyelemfelhívás 
jogszabályban foglaltak 
megsértése miatt végzésben 

Excel 
jogszabálynak 
megfelelés nyomon 
követhetősége 

2004. évi CXL tv. 94. § 

rögzítés az 
adott évben / 
megőrzési idő 
15 év 

jogszabályban 
foglaltakat 
megsértők 

jogszabályban 
foglaltakat 
megsértők 

személyes 

37 

A polgárok személyi 
adatainak és lakcímének 
nyilvántartása 

internet 
alapú 

a polgár az 
adatszolgáltatási 
nyilvántartásból 
jogosult megismerni, 
hogy mely 
adatszolgáltatások 
alanya volt 

1992. évi LXVI tv. folyamatos kérelmező, 
adatszolgáltatás 
alanya 

személyiadat- és 
lakcímnyilvánta
rtás 

személyes 

38 

A polgárok személyi 
adatainak és lakcímének 
nyilvántartása 

internet 
alapú 

A járási hivatal 
nyilvántartást vezet 
azokról a 
köztisztviselőkről, akik 
az eljárás során 
jogosultak az egyes 
okmánynyilvántartások 
adataihoz hozzáférni. 

1992. évi LXVI tv. folyamatos köztisztviselők személyi anyag személyes 



39 

A közúti közlekedési 
nyilvántartás 

internet 
alapú 

a) az érintett személy az 
adattovábbítási 
nyilvántartásból - 
törvény eltérő 
rendelkezése hiányában 
- jogosult megismerni, 
hogy mely 
adatszolgáltatások 
alanya volt,  
b) 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. 

1999. évi LXXXIV. tv. folyamatos adatszolgáltatás 
alanya 

közúti 
közlekedési 
nyilvántartás  

személyes 

40. 

Reklámhordozói adatbázis excel média hirdetés felületek  
nyilvántartása, 
ellenőrzése  

a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 

folyamatos plakátot közzétevő helyszíni szemle közérdekű 

 


