
 

 

 

 

 

CSORNAI JÁRÁSI HIVATALA 

 

Adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai 

 

 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

 

Hadigondozottak nyilvántartása 

Formátuma: EXCEL 

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 adatkezelés időtartama: folyamatos 

Az érintettek köre: a hadigondozásba vett személyek 

Az adatok forrása: a hadigondozás iránti kérelem és mellékletei, 

 

Tankötelezettek nyilvántartása 

Formátum: EXCEL 

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 adatkezelés időtartama: Folyamatos 
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Az érintettek köre: a tankötelezettek 

Az adatok forrása: központi nyilvántartási rendszer, oktatási intézmények egyedi tájékoztatása, 

települési önkormányzatok jegyzője által nyújtott adatszolgáltatás 

 

Temetkezési szolgáltatók nyilvántartása 

Formátum: EXCEL 

Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése, a temetkezési 

szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedéllyel rendelkező szolgáltatókról nyilvántartást vezet 

Az adatkezelés jogalapja: 

 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 

 

Állatpanziók és állatmenhelyek nyilvántartása 

Formátum: EXCEL 

Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése. 

Az adatkezelés jogalapja: 

 az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 5-6. pont, 41. §, 43. § 

(1)-(3) bekezdés; 

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény 30. § 

 Az adatkezelés időtartama: folyamatos 

 Az érintettek köre: tevékenységet végző ügyfelek 

 Az adatok forrása: engedély iránti kérelem és mellékletei 
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Cirkuszi menazséria létesítésével és működésével kapcsolatos nyilvántartás 

Formátum: EXCEL 

Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése. 

Az adatkezelés jogalapja: 

 az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény  

 cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. 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: működési engedély iránti kérelem és mellékletei 

 

Üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet végzők nyilvántartása 

Formátum: EXCEL 

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: EXCEL 

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

Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése. 

Az adatkezelés jogalapja: 

 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 

 

 


