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SELLYEI JÁRÁSI HIVATAL 

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 

 

I. NYILVÁNTARTÁSOK 

 

Járási Hivatal Kormányablak Osztály 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: 

a) az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját; 

b) az adatszolgáltatás idejét; 

c) az adatszolgáltatás célját és jogalapját; 

d) az adatszolgáltatást igénylő polgár, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, illetve megbízottja vagy képviselője nevét; 

e) a szolgáltatott adatok körének megnevezését. 

A polgár az adatszolgáltatási nyilvántartásból jogosult megismerni, hogy mely 

adatszolgáltatások alanya volt. Az adatszolgáltatási nyilvántartást öt évig meg kell 

őrizni. 

A járási hivatal nyilvántartást vezet azokról a köztisztviselőkről, akik az eljárás során 

jogosultak az egyes okmánynyilvántartások adataihoz hozzáférni. A nyilvántartás 

tartalmazza: 

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

hozzáférési jogosultság kezdő időpontját és időtartamát, valamint a hozzáférési 

jogosultság módosításának, visszavonásának okát és időpontját 

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. A 

nyilvántartás tartalmazza: 

a) az adatigénylő nevét vagy megnevezését, lakóhelyének vagy székhelyének, 

telephelyének címét, továbbá az adatigénylő szerv nevében eljáró személy nevét 

vagy egyedi azonosítóját,  

b) a továbbított adatok körének megnevezését és az adattovábbítás időpontját, 

c) az adatszolgáltatás célját és jogalapját, 

d) az adatszolgáltatás alanyának nevét. 

Az érintett személy az adattovábbítási nyilvántartásból – törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – jogosult megismerni, hogy mely adatszolgáltatások alanya volt. A 

nyilvántartó az adattovábbítási nyilvántartásba bejegyzett adatot az adatszolgáltatástól 

számított öt évig kezeli. 

 

Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi és Igazságügyi Osztály által vezetett 

nyilvántartások 

 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/A. §-a alapján a 

járási hivatal a feladat-és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság 

megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást 

vezet. 

Az Szt. 18-18/B. §-ban szabályozott nyilvántartásokból – a 18/B. § (2) bekezdés d) pontja 

szerinti adatok kivételével – a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi 

feladatokat ellátó szervek, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási 

szerv, a rehabilitációs hatóság, a kincstár, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a 

katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények részére, eseti megkeresésük alapján, törvényben meghatározott feladataik 

ellátása céljából továbbíthatók az általuk törvény alapján kezelhető adatok. Az, akire a 
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18-18/B. §-ban, a 20.§-ban vagy a 20/C. §-ban szabályozott nyilvántartás adatot 

tartalmaz, a személyére vonatkozó adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy 

törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak 

közlését a nyilvántartást kezelő szervtől vagy a szociális intézmény vezetőjétől. 

 

A járási hivatal 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 alapján a hiánytalan bejelentést tevő üzletszerű társasházkezelő vagy 

ingatlankezelő tevékenységet végző szolgáltatókról nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartást szolgáltatási tevékenységként elkülönítve kell vezetni: 

a) a társasházkezelő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről 

és gazdálkodó szervezetekről, 

b) az ingatlankezelő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről 

és gazdálkodó szervezetekről. 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. 

évi LXXVI. törvény szerint a szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez vagy 

folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó 

hatóság az engedély megadásával egyidejűleg hivatalból nyilvántartásba veszi a 

szolgáltatót. 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény alapján a temetkezési 

szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedéllyel rendelkező szolgáltatókról 

nyilvántartást vezet. A nyilvántartást a temetkezési szolgáltatókról a telephely szerint 

illetékes járási hivatal vezeti. 

 

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 

személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján a gyámhatóság 

nyilvántartást vezet  

- védelembe vett, a megelőző pártfogás alatt álló gyermekről 

- -a gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról 

- az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekről 

- a nevelésbe vett gyermekről 
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- a gyámhatóság által kirendelt támogatókról és támogatott személyeikről 

- gyámság vagy gondnokság alatt állóról 

- a vagyonnal rendelkező gyermekről és gondnokoltról 

- a nevezett gyámról, valamint a gyámságból kizárt személyről 

-  

A járási hivatal vezeti a járás illetékességi területén lévő tanköteles korúak 

nyilvántartását. 

 

A jogi segítségnyújtó szolgálat a támogatás igénybevételéről - a támogatás iránti 

kérelmek elbírálása és a visszatérítési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében - 

nyilvántartást vezet.  

 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által vezetett nyilvántartások 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény rendelkezése alapján a járási hivatal foglalkoztatási osztálya a jogszabályban 

meghatározott feladataik ellátásával összefüggésben a következő adatok 

nyilvántartására jogosult: 

a) természetes személyazonosító adatok, 

b) állampolgárság, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállás, 

a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként, vagy 

menedékesként történő elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, vagy a 

harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének 

ténye, 

c) lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és értesítési cím, 

d) foglalkozás, munkahely, munkakör (tevékenység), 

e) az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatás, valamint a 

munkaerő-piaci szolgáltatás megállapításához és igénybevételéhez és nyújtásához 

szükséges e törvényben és más törvényben meghatározott adatok, 

f) iskolai végzettség(ek), szakképzettség(ek), 

g) jövedelemre vonatkozó adatok, 

h) a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok, 

i) munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, gazdálkodási forma, adószám, 

TB nyilvántartási szám, TAJ szám, KSH szám), 
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j) az arra vonatkozó adatok, hogy az álláskereső korhatár előtti ellátásban, 

szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti 

bányászjáradékban részesül-e, 

k) a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adatok, 

l) az állami foglalkoztatási szerv által végzett munkaközvetítői tevékenység 

végzéséhez, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételéhez a 

munkavállalással kapcsolatos személyes és szakmai kompetenciákra, 

körülményekre és a munkáltató munkaerő-tervezésére vonatkozó adatok, 

m) a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal 

összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott személy törvényes 

képviselőjének természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és értesítési 

címét. 

Az álláskeresők nyilvántartásba vételéhez, az álláskeresési ellátás megállapításához és 

igénybevételéhez szükséges, a törvényben meghatározott adatok tekintetében – a 

természetes személyazonosító és a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles 

hatósági nyilvántartásnak minősül. 

 

II. ADATBÁZISOK 

 

1. A Járási hivatalban alkalmazott adatbázis neve: EKEIDR  

Az adatkezelés célja: a járási hivatalnál keletkezett iratok keletkezésének, érkezésének, 

átvételének, nyilvántartásának, továbbításának, irattározásának, selejtezésének és 

levéltárba adásának adatbázisban való rögzítése oly módon, hogy az iratok útja nyomon 

követhető, holléte pontosan megállapítható, visszakereshető, és az irat épségben 

megőrizhető legyen. 

Az adatkezelés jogalapja: 13/2015. (VI.8.) MvM utasítás a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról, valamint a Baranya Megyei 

Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 1/2018 (I.09) számú utasítása az iratkezelési 

tevékenység egyes szabályairól.  

Az adatkezelés időtartama: folyamatos 

 

2. A Járási Hivatalban alkalmazott adatbázis neve: CSTINFO  

Formátuma: JAVA  
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Az adatkezelés célja: 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 nyilvántartást vezet.  

Az adatkezelés jogalapja: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

Az adatkezelés időtartama: folyamatos.  

Érintettek köre: A Magyar Államkincstár által folyósított családtámogatási és 

fogyatékossági ellátásban részesülők.  

Adatok forrása: A Magyar Államkincstár nyilvántartása. 

Az egységes szociális nyilvántartásból a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

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.  

 

3. A Járási hivatalban alkalmazott adatbázisok neve: OPAL  

Formátuma: ALKALMAZÁS  

Az adatkezelés célja: honosítási kérelmek rögzítése  

Az adatkezelés jogalapja: 1993. évi LV. tv. (Ápt.), 125/1993. (IX.22.) (ÁptVhr.), 417/2012. 

(XII.29.) Korm. rendelet  

 

Az adatkezelés időtartama: folyamatos  

Érintettek köre: állampolgársági kérelmet benyújtó ügyfelek, az adatokat feldolgozó 

ügyintézők  

Adatok forrása: kérelmek, személyes okiratok, születési anyakönyvi kivonat, házassági 

anyakönyvi kivonat, halálozási anyakönyvi kivonat  

 

4. A Járási Hivatalban alkalmazott adatbázis neve: Robotzsaru Nova ESZNYER  

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. 
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(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 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 

megindul, illetve az ügy folyományaként hozott perújítási határozatok, pénzbírság 

megfizetésére vonatkozó adatok, pénzbírság helyébe lépő közérdekű munkával 

kapcsolatos adatok, közérdekű munka letöltésével kapcsolatos adatok, méltányossági 

döntés 

Gyűjtött és feldolgozott adatok: alaphatározatok, pénzbírság megfizetésére vonatkozó 

adatok pénzbírság helyébe lépő közérdekű munkával kapcsolatos adatok, közérdekű 

munka letöltésével kapcsolatos adatok. 

  

5. A Járási Hivatalban alkalmazott adatbázisok neve: 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 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos  

Adatok forrása: kérelmek, bejelentések, okiratok  

 

6. A Járási hivatalban alkalmazott adatbázisok neve: KIMÉRA  

Az adatkezelés célja: A járási hivatal a feladat-és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra 

való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése 

céljából nyilvántartást vezet.  
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Az adatkezelés jogalapja: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény  

Az adatkezelés időtartama: folyamatos  

Adatok forrása: a benyújtott kérelmek és a hatósági döntések.  

 

 


