Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Tatabánya Járási Hivatal Hatósági Főosztály
által fenntartott adatbázisok / nyilvántartások leíró adatai
Hatósági Osztály

Sorszám

Adatbázis / nyilvántartás
neve

Formátum

Adatkezelés célja

Érintettek
köre

Adatok
forrása

Tankötelesek nyilvántartása

Excel

tankötelesek nyilvántartása

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

tanköteles
korú
gyermekek

KIR rendszer,
bejelentések,
iskolák általi
tájékoztatás

Általános iskolák felvételi
körzetének kijelölése

Excel
táblázat

jogszabályi kötelezettség
teljesítése, tájékoztatás

* Nkt. 50. § (8)
bekezdés
** Vhr. 38/A. § (1)
bek. b) pont

évente

KomáromEsztergom
megyei
általános
iskolák,
tanulók és
szüleik

Megyeszékhely
szerinti járási
hivatal

közérdekből
nyilvános adat

Nem állami szerv által alapított
köznevelési intézmények
nyilvántartása

Excel
táblázat

jogszabályi kötelezettség
teljesítése, tájékoztatás

* Nkt. 21. § (2) és
(5) bekezdései
** Vhr. 38/A. § (1)
bek. b) pont

folyamatos

Megyeszékhely
szerinti járási
hivatal

közérdekből
nyilvános adat

jogszabályi kötelezettség
teljesítése, tájékoztatás

* Nkt. 50. § (7)
bekezdés

évente

Nem állami
szerv által
alapított
köznevelési
intézmények
Tatabányai
járás általános
iskolái, tanulók
és szüleik

Hirdetmény az általános iskolai
beiratkozásról

Word
dokumen
tum

Tatabányai
Járási Hivatal

közérdekből
nyilvános adat

ARE Rendszer

online

adósságrendezési eljárások
rögzítése

2015. évi CV
törvény

10 év

adósságrendez
ési kérelmek

személyes

online

ügyfelek kérelmeinek
nyilvántartása

2003. évi LXXX.
törvény

-

eljárásban
részt vevő
adósok
jogi
segítségnyújtá
st
igénybevevő
ügyfelek

WEBHIR

kérelem és a
támogatást
engedélyező
határozat

személyes

1

2

3

4

5

6

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

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

excel

7

Üzletszerűen végzett
társasházkezelői
tevékenység nyilvántartása

excel

8

Üzletszerűen végzett
ingatlankezelői tevékenység
nyilvántartása

Temetkezési szolgáltatói
tevékenység nyilvántartása

excel

Cirkuszi menazséria
létesítésével és
működtetésével kapcsolatos
nyilvántartás

excel

2009. évi LXXVI.
törvény
23/2013. (VI.
28.) NGM
8rendelet
2009. évi LXXVI.
törvény
23/2013. (VI.
28.) NGM
rendelet
2009. évi LXXVI.
törvény
23/2013. (VI.
28.) NGM
rendelet
2009. évi LXXVI.
törvény
222/2007.(VIII.2
9.) Korm.rendelet

9

10

törlésig

szolgáltatók

iratanyag

közérdekből
nyilvános
adat

törlésig

szolgáltatók

iratanyag

közérdekből
nyilvános
adat

törlésig

szolgáltatók

iratanyag

közérdekből
nyilvános
adat

visszavonásig

szolgáltatók

iratanyag

közérdekből
nyilvános
adat

Adatkezelés
időtartama

Érintettek
köre

Adatok
forrása

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

Népegészségügyi Osztály
Sorszám

Adatbázis / nyilvántartás
neve

Formátum

11

Védőoltáshoz felhasznált
oltóanyag

Excel/O
SZIR

12

Fertőző betegek
(illetékességi terület szerint)

13

Kozmetikai termékek
gyártási tevékenységét

OSZIR
számítóg
épes
rendszer
Excel

Adatkezelés célja

Oltóanyag számadás

Járvány veszély megelőzése
Biztonságos kozmetikum
előállítás

Adatkezelés
jogalapja

18/1998 (VI. 3.)
NM rendelet 16. §
18/1998 (VI. 3.)
NM rendelet 41. §
1/2014 (I.16.)
EMMI rendelet
246/2013.
(07.02) Korm.

Rögzítés az
adott évben /
megőrzési idő 15
év
Rögzítés az
adott évben /
megőrzési idő 30
év
Rögzítés az
adott évben /

Védőoltásra
kötelezett
személyek

Oltóorvosok/v
édőnők

Személyes

Fertőző
betegek

Kezelőorvosok

Személyes

Kozmetikai
terméket

Kozmetikai
terméket

Személyes

folytatók

rend. 1223/2009
EK rendelet

megőrzési idő 15
év

gyártók

gyártók

Járvány veszély megelőzése

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

Rögzítés az
adott évben,
megőrzési idő 10
év

Élelmiszer
eredetű
megbetegedett
ek

Bejelentő
orvosok,
betegek

Személyes

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/v
édőnők

Személyes

Járvány veszély megelőzése

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

Orvosok

Személyes

Járvány veszély megelőzése

1997. évi XLVII.
tv. 29. §/18/1998
(VI.3.) NM
189rendelet

Orvosok

Személyes

Járvány veszély megelőzése

1997. évi XLVII.
tv. 29. § 18/1998
(VI.3.)NM r.

Orvosok

Személyes

Járvány veszély megelőzése

1997. évi XLVII.
tv. 29. §

Orvosok

Személyes

Járvány veszély megelőzése

18/1998. (VI. 3.)
NM rendelet 37. §

rögzítés az adott
évben /
megőrzési idő 25
év

Észlelő védőnő

Személyes

Statisztikai célból

32/1992. (XII.
23.) NM rendelet
10. §

Rögzítése az
adott évben/
megőrzési idő 30
év

Terhesség
megszakítást
kérelmezők

Terhesség
megszakítást
kérelmezők

Különleges
személyes

Excel
14

Élelmiszer eredetű
megbetegedések

15

Védőoltásban részesített
személyek, védőoltások

16

Meghatározott fertőző
betegségben szenvedő
személyek

17

Járványügyi megfigyelésre
kötelezett személyek

18

Járványügyi ellenőrzésre
kötelezett személyek

19

Járványügyi zárlatra
kötelezett személyek

EFRIR
számítóg
épes
rendszer
/OSZIR

OSZIR

Excel

Excel

Excel

Az adott évben/
megőrzési idő 30
év

Az adott évben/
megőrzési idő 30
év
Az adott évben/
megőrzési idő 30
év
Az adott évben/
megőrzési idő 30
év

Excel
20

Járványügyi szempontból
különös veszélyt jelentő
tetves személyek

21

Terhesség megszakítása
iránti kérőlap kiállítása,
tanácsadás megtörténte

Forgalmi
napló
(A);
Forgalmi
napló(B)

Meghatározott
fertőző
betegségben
szenvedő
személyek
Járványügyi
megfigyelésre
kötelezett
személyek
Járványügyi
ellenőrzésre
kötelezett
személyek
Járványügyi
zárlatra
kötelezett
személyek
Járványügyi
szempontból
különös
veszélyt
jelentő tetves
személyek

22

Egészségügyi kártevőirtó
tevékenységet végző
vállalkozások

Excel

Járvány veszély megelőzése

2/2010. (I. 26.)
EüM. rendelet 5.
§

Megőrzés 25 év

Egészségügyi
kártevőirtó
tevékenységet
végző
vállalkozások

23

Figyelemfelhívás

Excel

Jogszabálynak megfelelés

2004. évi CXL tv.

Rögzítés az

Jogszabályba

Egészségügyi
kártevőirtó
tevékenységet
végző
vállalkozások
Jogszabályban

Személyes

Személyes

jogszabályban foglaltak
megsértése miatt végzésben

24

Fertőző beteg
környezetében élők
szűrővizsgálatai

25

Fertőző beteg
környezetében élők
kemoprofilakikus
kezelésben részesítése

26

27

HBsAg pozitív anyák
újszülöttjeinek
szűrővizsgálata
humán laboratóriumi
vizsgálati eredmények
(fertőző betegek esetében)

nyomon követhetősége

94. §

adott évben /
megőrzési idő 15
év

Járványveszély megelőzése

18/1998 (VI.3.)
NM rendelet 16/A
§.

Excel

Járvány megelőzése

18/1998 (VI.3.)
NM rendelet 1.sz.
melléklet adott
betegségre
vonatkozó része

Excel

fertőző betegség
kialakulásának
megakadályozása

18/1998 (VI.3.)
NM rendelet 6.§.

OSZIR

járványok megelőzése

1/2004 (I.16.)
EMMI rendelet

Excel

n foglaltakat
megsértők

foglaltakat
megsértők

Az adott évben/
megőrzési idő 30
év

Fertőző beteg
környezetébe
n élő szoros
kontakt
személyek

orvos/beteg

személyesen

Az adott évben/
megőrzési idő 30
év

Fertőző beteg
szoros
kontakt
személyei

orvos/beteg

személyes

Az adott évben/
megőrzési idő 30
év
Az adott évben/
megőrzési idő 30
év

HBsAG
újszülőtt
gyermeke
fertőző vagy
arra gyanús
beteg

orvos/kórházi
védőnő

személyes

észlelő/kezelő
orvos

személyes

