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sorszá
m 

Adatbázis neve Formátum Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama 

Érintettek köre Adatok forrása 

1. 

Az Országos 
Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság által 
fenntartott és 
üzemeltetett 
Támogatási Életút 
Bázis Adatok 
szakrendszer: a 
TÉBA, illetve a GATH 
rendszer. 

Informatikai 
szakrendszer / 
program 

Az ellátásra, illetve 
támogatásra való 
jogosultság 
megállapítása, 
folyósítása 

A családok 
támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. 
törvény, valamint a 
fogyatékos személyek 
jogairól és 
esélyegyenlőségéről 
szóló 1998. évi XXVI. 
törvény. A 
földgázpiaci 
egyetemes 
szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó 
értékesítés árak 
megállapításáról és 
alkalmazásáról szóló 
69/2016.(XII.29.) NFM 
rendelet. 

folyamatos, de 
az ellátásra való 
jogosultság 
megszűnésétől 
számított 5 év 
elteltével - a 
jogszabályban 
meghatározott 
kivételekkel - a 
személyre 
vonatkozó 
adatokat törölni 
kell. 

családtámogatási 
ellátást, vagy 
gázártámogatást 
igénylő 
személyek. 

A 
Belügyminisztérium 
(természetes 
azonosítók, állandó- 
és tartózkodási 
címek), a Nemzeti 
Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (TAJ 
szám validálása, 
ellátások 
ütköztetése), az 
Oktatási Hivatal 
(tanulói 
jogviszonyhoz 
kapcsolódó 
dokumentumok). 



2. 

A Magyar 
Államkincstár által 
fejlesztett és 
üzemeltetett 
szakrendszer: a 
LAKHAT 

Informatikai 
szakrendszer / 
program 

Az adatkezelés 
jogalapjául szolgáló 
rendeletekben 
meghatározott 
szerződéses adatok 
nyilvántartása 

A lakáscélú állami 
támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) korm. 
rendelet, a fiatalok, 
valamint a 
többgyermekes 
családok lakáscélú 
kölcsöneinek állami 
támogatásáról szóló 
134/2009.(VI.23.) 
korm. rendelet,a 
lakásépítési 
támogatásról szóló 
256/2011.(XII.6.) 
korm. rendelet, az új 
lakások építéséhez, 
vásárlásához 
kapcsolódó lakáscélú 
támogatásokról szóló 
16/2016.(II.10.) korm. 
rendelet, a használt 
lakás vásárlásához, 
bővítéséhez 
igényelhető családi 
otthonteremtési 
kedvezményről szóló 
17/2016.(II.10.) korm. 
rendelet. 

folyamatos 
támogatásban 
részesített 
magánszemélyek 

A hitelintézetek (a 
támogatott 
személyek és 
ingatlanok adatai), a 
Belügyminisztérium 
(természetes 
azonosítók, állandó- 
és tartózkodási 
címek), a TAKARNET 
rendszeren 
keresztül online 
hozzáférés az 
ingatlan-
nyilvántartás 
szerinti aktuális 
adataihoz. 



3. 

A Nemzeti 
Egészségbiztosítási 
Alapkezelő által 
üzemeltetett, a 
Társadalombiztosítá
si Azonosító Jelet 
(TAJ számot) 
tartalmazó 
adatbázis valamint a 
bejelentett 
személyek 
jogviszony adatait 
tartalmazó 
adatbázis, a 
TAJ/BSZJ 

Informatikai 
rendszer/progra
m 

A 
Társadalombiztosítá
si Azonosító Jelet, 
valamint a 
Bejelentett 
Személyek 
Jogviszonyadatait 
tartalmazó 
közhiteles 
nyilvántartás 
kezelése, 
karbantartása. 

A 
társadalombiztosítás 
ellátásaira és a 
magánnyugdíjra 
jogosultakról és e 
szolgáltatások 
fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. 
törvény, valamint a 
végrehajtására kiadott 
195/1997. (XI. 5.) 
korm. rendelet a 
kötelező 
egészségbiztosításról 
szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény, valamint a 
végrehajtására kiadott 
217/1997. (XII. 1.) 
korm. rendelet, az 
adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. 
törvény, valamint a 
személyazonosító jel 
helyébe lépő 
azonosítási módokról 
és az azonosítási 
kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. 
törvény. 

folyamatos 

A biztosítottak, 
illetve a kizárólag 
egészségügyi 
szolgáltatásra 
jogosult 
személyek 

A Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, a 
foglalkoztatók, az 
egyéni vállalkozók, 
az őstermelők, 
ellátást folyósító 
szervek, más 
közigazgatási 
szervek. 



4. 

 Az Országos 
Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság által 
fenntartott és 
üzemeltetett 
Integrált Táppénz 
Plusz (ITP2000) 
rendszer 

Informatikai 
rendszer/progra
m 

Az ellátásra való 
jogosultság 
megállapítása, 
folyósítása 

A 
társadalombiztosítás 
ellátásaira és a 
magánnyugdíjra 
jogosultakról és e 
szolgáltatások 
fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. 
törvény, valamint a 
végrehajtására kiadott 
195/1997. (XI. 5.) 
korm. rendelet a 
kötelező 
egészségbiztosításról 
szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény, valamint a 
végrehajtására kiadott 
217/1997. (XII. 1.) 
korm. rendelet, az 
adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. 
törvény. 

folyamatos 

Egészségbiztosítá
si pénzbeli 
ellátást,baleseti 
táppénzt, 
útiköltséget 
igénylő 
személyek. 

A Közigazgatási és 
Elektronikus 
Közszolgáltatások 
Központi Hivatala, a 
Nemzeti 
Egészségbiztosítási 
Alapkezelő, Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal, 
Országos 
Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatósá által 
fenntartott és 
üzemeletetett 
Támogatási Életút 
Bázis Adatok 
szakrendszer, a 
foglalkoztatók, az 
egyéni vállalkozók, 
az őstermelők, 
ellátást folyósító 
szervek, más 
közigagzatási 
szervek. 

5. 

Az Országos 
Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság által 
fejlesztett és 
üzemeltetett 
Központi 
Elektronikus Egyéni 
Nyilvántartás 

Informatikai 
rendszer/progra
m 

A nyugellátások és 
más nyugdíjszerű 
ellátások 
megállapítása, 
folyósítása, 
ellenőrzése. 

A 
társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 
1997. évi LXXXI. 
törvény, valamint a 
végrehajtására kiadott 
168/1997- (X.6.) 
Korm. rendelet. 

folyamatos 

Saját jogú, vagy 
hozzátartozói 
ellátást, illetve 
más nyugdíjszerű 
ellátást, hatósági 
bizonyítványt 
igénylő 
személyek, 

A Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, a 
foglalkoztatók, az 
egyéni vállalkozók, 
az őstermelők, 
ellátást folyósító 
szervek, más 
közigazgatási 



(KELEN) 
szakrendszer: a 
KELEN 

adategyeztetési 
eljárásban 
érintett 
biztosítottak (volt 
biztosítottak). 

szervek. (2010-től a 
NAV külön 
megállapodás 
alapján évente a 
tárgyévet megelőző 
évről elektronikus 
úton átadja a 
szükséges 
adatokat.) 

6. 

Az Országos 
Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság által - 
a Sociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 
szakmai 
közreműködésével - 
üzemeltetett 
Rehabilitációs 
Szakigazgagtási 
Rendszer: az RSZR 

informatikai 
rendszerprogram 

A megváltozott 
munkaképességű 
személyek 
rokkantsági vagy 
rehabilitációs 
ellátásának 
megállapítása, 
folyósítása és 
ellenőrzése, 
Rehabilitációs 
Kártyára jogosítás 
elvégzése. 

A megváltozott 
munkaképességű 
személyek ellátásairól 
és egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. 
Törvény, valamint a 
megváltozott 
munkaképességű 
személyek ellátásaival 
kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 
327/2011. (XII.29.) 
Korm. Rendelet. 

folyamatos 

A rokkantsági 
vagy 
rehabilitációs 
ellátást, illetve a 
Rehabilitációs 
Kártyát igénylő, 
valamint hatósági 
bizonyítvány 
kiadását kérő 
személyek. 

A Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, a 
foglalkoztatók, az 
egyéni vállalkozók, 
az őstermelők, 
ellátást folyósító 
szervek, más 
közigagzatási 
szervek. 

7. 
Hadigondozottak 
nyilvántartása 

Excel program 

A jogszabályban 
előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás 
vezetése. 

A hadigondozásról 
szóló 1994. évi XLV. 
törvény 113/1994. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet,  az 
információs 
önrendelkezési jogról 
és az 
információszabadságr
ól szóló 2011. évi CXII. 

folyamatos 
hadigondozásba 
vett személyek 

a hadigondozás 
iránti kérelem és 
mellékletei 



törvény (Infotv.) 

8. 
Tankötelezettek 
nyilvántartása 

Excel program 

A jogszabályban 
előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás 
vezetése. 

A nemzeti 
köznevelésről szóló 
2011. évi CXC törvény 
45. § (8) bekezdés A 
nemzeti köznevelésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 
229/2012.(VIII.28.) 
Kormány rendelet. 

folyamatos, a 
járási hivatal 
gondoskodik a 
tankötelesek 
nyilvántartásáró
l, a 
nyilvántartásból 
rendszeresen 
adatot közöl a 
területileg 
illetékes 
tankerületi 
központ, a 
tanuló 
lakóhelye, 
ennek 
hiányában 
tartózkodási 
helye szerint 
illetékes 
települési 
önkormányzat 
jegyzője 
számára. 

tankötelezettek 

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



9. 
Temetkezési 
szolgáltatók 
nyilvántartása 

Excel program 

a jogszabályban 
előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás 
vezetése, a 
temetkezési 
szolgáltatásokat 
engedélyező 
hatóság az 
engedéllyel 
rendelkező 
szolgáltatókról 
nyilvántartást vezet 

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 
információszabadságr
ól szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.) 

folyamatos 
temetkezési 
szolgáltatást 
nyújtó ügyfelek 

bejelentés és 
mellékletei 



10. 
Állatpanziók és 
állatmenhelyek 
nyilvántartása 

Excel program 

a jogszabályban 
előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás 
vezetése 

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. § 

folyamatos 
tevékenységet 
végző ügyfelek 

engedély iránti 
kérelem és 
mellékletei 

11. 

Cirkuszi menazséria 
létesítésével és 
működésével 
kapcsolatos 
nyilvántartás 

Excel program 

a jogszabályban 
előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás 
vezetése 

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. § 

folyamatos 
tevékenységet 
végző ügyfelek 

működési engedély 
iránti kérelem és 
mellékletei 



12. 

Üzletszerűen 
végzett 
ingatlankezelői 
tevékenységet 
végzők 
nyilvántartása 

Excel program 

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 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. § 

folyamatos 
tevékenységet 
végző ügyfelek 

bejelentés és 
mellékletei 



13. 

Üzletszerűen 
végzett 
társasházkezelői 
tevékenységet 
végzők 
nyilvántartása 

Excel program 

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 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. § 

folyamatos 
tevékenységet 
végző ügyfelek 

bejelentés és 
mellékletei 

14. 

A szolgáltatási 
tevékenységtől 
jogerősen eltiltottak 
nyilvántartása 

Excel program 

a jogszabályban 
előírt 
adattartalommal 
nyilvántartás 
vezetése 

A szolgáltatási 
tevékenység 
megkezdésének és 
folytatásának 
általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. 
törvény 29. § (1) 
bekezdés 

folyamatos 
tevékenységtől 
eltiltott ügyfelek 

hatósági döntés 



15. 

Egyházi és magán 
fenntartású 
köznevelési 
intézmények 
nyilvántartása 

Nyilvántartás 
vezetésére 
kijelölt szerv a 
megyeszékhely 
szerinti járási 
hivatal, a 
nyilvántartás 
formátuma 
elektronikus és 
papír alapú 

a megyében 
működő egyházi és 
magán fenntartású 
köznevelési 
intézmények 
jogszabályban 
meghatározott 
adatainak 
nyilvántartása és 
adatváltozások 
bejegyzése a 
nyilvántartásba 

a nemzeti 
köznevelésről szóló 
CXC. törvény 21. § (2) 
bekezdése,  a nemzeti 
köznevelésről szóló 
törvény 
végrehajtásáról szóló 
229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 38/A. 
§ (1) b) pontja 

folyamatos 

A megyeszékhely 
szerinti járási 
hivatal hatásköre 
és illetékessége 
körébe tartozó 
köznevelési 
intézmények 
fenntartói 

az 
intézményfenntartó
k által benyújtott 
kérelmek és 
változásbejelentők 

16. 

WinGyer – 
Gyermekvédelmi 
Rendszer (hatósági 
intézkedések és 
szülők adatai nélkül 
anyakönyvezett 
gyermekek 
nyilvántartása) 

Informatikai 
szakrendszer / 
program 

a hatósági 
intézkedéssel 
védelembe vett 
gyermekek 
nyilvántartása, az 
ideiglenes hatállyal 
elhelyezett, 
valamint nevelésbe 
vett gyermekekről, a 
gyámság és 
gondnokság alatt 
állókról, a vagyonnal 
rendelkező 
gyermekekről és 
gondnokoltakról 
vezetett 
nyilvántartás, 
valamint a szülő 
adatai nélkül 
anyakönyvezett 
gyermekek 

a gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 140. § (1) b), 
c) és d) pontja  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 döntés 



nyilvántartása 

17. 
Közérdekű Munka 
Nyilvántartási 
Rendszer 

elektronikus 
A közérdekű munkát 
végző ügyfelek 
nyilvántartása 

2002. évi II. tv. folyamatos 
közérdekű 
munkát 
végrehajtók  

ügyfél által 
benyújtott 
dokumentációk 

18. 
Szabálysértési 
Nyilvántartási 
Rendszer 

elektronikus 
szabálysértési 
bírságok 
nyilvántartása 

2002. évi II. tv. folyamatos 
szabálysértési 
bírságot kapott 
ügyfelek 

ügyfél által 
benyújtott 
dokumentációk 



19. IR rendszer elektronikus 

munkaerő-
kölcsönzők 
elérhetőségeinek a 
megismerése  

118/2001 (VI.30.) 
Korm.rendelet   

nyilvántartásból 
való törlésig 

Azon 
munkavállalók, 
akik munkaerő 
kölcsönzése 
irányuló 
jogviszonyt 
kívánnak 
létesíteni. 

munkaerő-
kölcsönző kérelme 

20. 
ESTAT on-line 
rendszer  

elektronikus 

a csoportos 
létszámcsökkentési 
szándék és döntés 
bejelentése, és ezen 
adatok  
nyilvántartása 

320/2014.(XII.13.) 
Korm.rendelet  

folyamatos 

a megyében 
telephellyel 
rendelkező 
foglalkoztatók 

a foglalkoztatók 
bejelentése 

21. Integrált Rendszer elektronikus 

Európai Szociális 
Alap által 
finanszírozott 
intézkedésekben 
résztvevőkről az 
egyéni szintű 
nyomonkövetés 

1991. évi IV. tv.  
nyilvántartásból 
való törlésig 

programokba 
bevont ügyfelek 

szervezeti egység 
nyilvántartásában 
szereplő 
dokumentumok 

22. Integrált Rendszer elektronikus 

Európai Szociális 
Alap által 
finanszírozott 
támogatások 
felhasználása 
ellenőrizhetőségéne
k biztosítása 
érdekében 

1991. évi IV. tv.  
nyilvántartásból 
való törlésig 

támogatott 
ügyfelek  

benyújtott 
kérelmek, 
határozatok 



23. Integrált Rendszer elektronikus 

közfoglalkoztatásba
n résztvevő 
személyekről 
nyilvántartás 

1991. évi IV. tv.  
nyilvántartásból 
való törlésig 

közfoglalkoztatási 
jogviszonnyal 
rendelkezők, 
továbbá a 
közfoglalkoztatók 

foglalkoztatók 
bejelentése 

24. Integrált Rendszer elektronikus 
álláskeresők 
nyilvántartása   

1991. évi IV. tv.  
nyilvántartásból 
való törlésig 

regisztrált 
ügyfelek 

ügyfél által 
benyújtott 
dokumentációk 

25. 

A járművezetői 
vizsgát tett 
személyek 
nyilvántartása 
(Anyakönyv, 
Iktatókönyv, 
Vizsgajegyzőkönyve
k, Tanfolyami-
nyilvántartó) 

1950. évtől 
manuális, 1992. 
évtől 
elektronikus a 
nyilvántartás, 
KATVIZS Szakmai 
program, 

A járművezetői 
vizsgát tett 
személyek 
nyilvántartása  

1988. évi I. törvény  
1950- től 
folyamatos 

A járművezetői 
vizsgát tett 
személyek 

A járművezetői 
vizsgáztatás során 
keletketkezett 
dokumentációk. 
(Anyakönyv, 
Iktatókönyv, 
Vizsgajegyzőkönyve
k, Tanfolyami-
nyilvántartó) 

26. 
Utánképzésre 
jelentkezők 
nyilvántartása 

1992. évtől 
manuális, 2007. 
évtől 
elektronikus 
nyilvántartás, 
UTANKEPZES 
Szakmai program 

Utánképzésre 
jelentkezők 
nyilvántartása 

1988. évi I. törvény  
1992-től 
folyamatos 

Utánképzésre 
jelentkező 
személyek 

Az utánkézés során 
keletkezett 
dokumentációk. 
(iktatókönyv, 
vizsgajegyzőkönyve
k) 



27. 
Nyilvántartás nagy 
létszámú 
állattartótelepekről 

Elektronikus 
Elérhetőségek 
biztosítása 

2008. évi XLVI. 
Tv.383/2016. Korm. 
rend. 

 nyilvántartásból 
való törlésig 

Nagy létszámú 
állattartó telepek 

Működési engedély 

28. 

Gyepmesteri és 
ebrendészeti 
telepek, 
állatmenhelyek 
nyilvántartása 

Elektronikus 
Elérhetőségek 
biztosítása 

2008. évi XLVI. Tv. 
383/2016. Korm. 
rend. 

 nyilvántartásból 
való törlésig 

Kérelemmel 
bejelentkező 
vállalkozások 

Csatolt 
dokumentáció 

29. 

Állatgyógyászati 
terméket 
forgalomba hozó 
vállalkozások 
nyilvántartása 

Elektronikus 
Elérhetőségek 
biztosítása 

2008. évi XLVI. Tv. 
383/2016. Korm. 
rend. 

 nyilvántartásból 
való törlésig 

Kérelemmel 
bejelentkező 
vállalkozások 

Csatolt 
dokumentáció 

30. 

Nyilvántartás az 
élelmiszer-
biztonsági 
és takarmányozási 
hatósági felügyelet 
alá tartozó helyekről 

Elektronikus 
Elérhetőségek 
biztosítása 

2008. évi XLVI. Tv. 
383/2016. Korm. 
rend. 

 nyilvántartásból 
való törlésig 

Engedéllyel 
rendelkező 
vállalkozások 

Működési engedély 

31. 

Nyilvántartás 
kistermelőkről, állat- 
tartókról, állattartó 
tenyészetekről, 
egyedi azonosítású 
állatokról, 
állatszállítókról, 
közúti élőállat-
szállításra 
engedélyezett 

Elektronikus 
Elérhetőségek 
biztosítása 

2008. évi XLVI. Tv. 
383/2016. Korm. 
rend. 

 nyilvántartásból 
való törlésig 

Kérelemmel 
bejelentkező 
vállalkozások 

Csatolt 
dokumentáció 



gépjárművekről 

32. 

Nyilvántartás 
állatorvosokról, 
állat-egészségügyi 
szolgáltató 
létesítményekről 

Elektronikus 
Elérhetőségek 
biztosítása 

2008. évi XLVI. Tv. 
383/2016. Korm. 
rend. 

 nyilvántartásból 
való törlésig 

Állatorvosok, 
érintett 
létesítmények 

MÁOK által küldött 
értesítés 

33. 

 Állati eredetű 
melléktermék 
kezelését, 
feldolgozását, 
hulladékként 
történő 
ártalmatlanítását 
végző vállalkozások 
nyilvántartása 

Elektronikus 
Elérhetőségek 
biztosítása 

2008. évi XLVI. 
Tv.383/2016. Korm. 
rend. 

 nyilvántartásból 
való törlésig 

Kérelemmel 
bejelentkező 
vállalkozások 

Csatolt 
dokumentáció 

34. 
Családi gazdaságok 
nyilvántartása  

Elektronikus  
Családi gazdaságok 
személyi és területi 
adatainak a kezelése  

326/2001.(XII.30.) 
Korm. rendelet  

Határidőhöz 
nem kötött  

Családi 
gazdálkodók és a 
családi gazdaság 
tagjai  

A családi gazdaság 
alapításkori és 
változást bejelentő 
adatlapok  

35. 
Halgazdálkodásra 
jogosultak 
nyilvántartása 

Papíralapú és 
elektronikus  

Halgazdálkodásra 
jogosultak 
nyilvántartása 

2013. évi CII. Tv.  
133/2013 (XII.29) VM 
rendelet 

Folyamatos  
Halgazdálkodásra 
jogosultak  

Haszonbérleti 
szerződések, 



36. 
Halászati őrök 
nyilvántartása  

Papíralapú és 
elektronikus 

Halászati őrök 
adatainak 
nyilvántartása  

2013. évi CII. Tv.  
133/2013 (XII.29) VM 
rendelet  

Folyamatos  Halászati őrök  
Halászati őr vizsgát 
letevők  

37. 
Halászati 
vízterületek 
nyilvántartása  

Papíralapú és 
elektronikus, 
VIZA program  

Halászatra alkalmas 
és halászati 
vízterületté 
nyilvánított vizek 
adatainak kezelése  

2013. évi CII. Tv.  
133/2013 (XII.29) VM 
rendelet  

Folyamatos  
Halászatra 
jogosultak  

Haszonbérleti 
szerződések, 
tulajdonosi 
bejelentés  

38. 
Trófea bírálati 
adatbázis  

Elektronikus  

Statisztikai 
adatgyűjtés, elbírált 
trófeák 
nyilvántartása, hibás 
lelövések 
megállapítása  

1996. évi LV. Tv.  
Határidőhöz 
nem kötött  

Vadászatra 
jogosultak  

Trófeabírálati 
eljárás  

39. 

Éves vadgazd., 
vadbecslés, - 
vadállomány 
nyilvántartás   

Papíralapú, 
Elektronikus  

Vadgazdálkodási 
tervezés 
alapadatbázis, a 
vadállomány 
hasznosítás 
adatainak rögzítése  

1996. évi LV. Tv.  
Határidőhöz 
nem kötött  

Vadászatra 
jogosultak  

Vadállomány 
becslési jelentések, 
vadgazdálkodási 
tervek, 
vadgazdálkodási 
jelentések  

40. 
Őstermelői 
igazolványok 
nyilvántartása 

papíralapú  

Őstermelői 
igazolvánnyal 
rendelkező 
személyek adatainak 
nyilvántartása 

228/1996. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 

2015-ig Őstermelők 
Igazolvány kiállítása-
kor felvett adatlap 



41. 
Termelői 
nyilvántartás 

papíralapú  

Zárlati és 
vizsgálatköteles 
nem zárlati 
károsítók 
terjedésének 
megakadályozása, 
ellenőrzött 
szaporítóanyag 
előállítás biztosítása 

7/2001. (I. 17.) FVM 
rendelet 

2011-től 
folyamatos 

szaporítóanyag 
előállítók, 
forgalmazók, fa 
csomagolóanyag 
előállítók, 
hőkezelők 

ügyfél által kitöltött 
bejelentési űrlap 

 


