
 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Esztergomi Járási Hivatala Hatósági Osztály által fenntartott adatbázisok / nyilvántartások leíró adatai 

 

Sor-

szám 

Adatbázis / 

nyilvántartás 

neve 

Formátum Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adatkezelés 

időtartama 
Érintettek köre Adatok forrása 

Gyűjtött / 

feldolgozott 

adatok fajtája 

(személyes / 

különleges / 

bűnügyi 

személyes / 

közérdekű / 

közérdekből 

nyilvános adat) 

1. 

Üzletszerű 

társasházkezelői 

tevékenységet 

végzők 

nyilvántartása 

elektronikus 

Az átláthatóság, 

jogszabályoknak 

megfelelő működés 

biztosítása, a 

szolgáltatási 

tevékenység 

felügyelete és a 

szolgáltatás igénybe 

vevőinek 

tájékoztatása 

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és 

folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény 25. § (2) 

bek., 27. § (1) bek., 29. § (1) 

bek., a társasházakról szóló 

2003. évi CXXXIII. törvény 

54. § (3) bek., 499/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 5. § 

(1) bek. 

A 

nyilvántartásból 

való törlésig, 

illetve az eltiltás 

hatályának 

lejártáig 

Üzletszerű 

társasházkezelői 

szolgáltatási 

tevékenység 

végzésére jogosult 

természetes 

személyek és 

gazdálkodó 

szervezetek, 

valamint e 

tevékenységtől 

eltiltottak 

Ügyfelek 

bejelentései és 

azok mellékletei, 

hatósági eljárás 

során az ügyfél 

által szolgáltatott, 

valamint a hatóság 

által hivatalból 

beszerzett adatok 

közérdekből 

nyilvános, 

személyes, 

bűnügyi 

személyes 

2. 

Üzletszerű 

ingatlankezelői 

tevékenységet 

végzők 

nyilvántartása 

elektronikus 

Az átláthatóság, 

jogszabályoknak 

megfelelő működés 

biztosítása, a 

szolgáltatási 

tevékenység 

felügyelete és a 

szolgáltatás igénybe 

vevőinek 

tájékoztatása 

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és 

folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény 25. § (2) 

bek., 27. § (1) bek., 29. § (1) 

bek., a társasházakról szóló 

2003. évi CXXXIII. törvény 

54. § (3) bek., 499/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 5. § 

(1) bek. 

A 

nyilvántartásból 

való törlésig, 

illetve az eltiltás 

hatályának 

lejártáig 

Üzletszerű 

ingatlankezelői 

szolgáltatási 

tevékenység 

végzésére jogosult 

természetes 

személyek és 

gazdálkodó 

szervezetek, 

valamint e 

tevékenységtől 

eltiltottak 

Ügyfelek 

bejelentései és 

azok mellékletei, 

hatósági eljárás 

során az ügyfél 

által szolgáltatott, 

valamint a hatóság 

által hivatalból 

beszerzett adatok 

közérdekből 

nyilvános, 

személyes, 

bűnügyi 

személyes 



 

 

3. 

Temetkezési 

szolgáltatási 

tevékenységet 

végzők 

nyilvántartása 

excel 

Az átláthatóság, 

jogszabályoknak 

megfelelő működés 

biztosítása, a 

szolgáltatási 

tevékenység 

felügyelete és a 

szolgáltatás igénybe 

vevőinek 

tájékoztatása 

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és 

folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény 26. § (1) 

bek., 29. § (1) bek., A 

temetőkről és 

temetkezésekről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény 30.§ (5) 

bek. 

A 

nyilvántartásból 

való törlésig, 

illetve az eltiltás 

hatályának 

lejártáig 

Temetkezési 

szolgáltatási 

tevékenység 

végzésére 

jogosultak, 

valamint e 

tevékenységtől 

eltiltottak 

Ügyfelek kérelmei 

és azok 

mellékletei, 

hatósági eljárás 

során az ügyfél 

által szolgáltatott, 

valamint a hatóság 

által hivatalból 

beszerzett adatok 

közérdekből 

nyilvános, 

személyes, 

bűnügyi 

személyes 

4. 
Hadigondozottak 

nyilvántartása 
elektronikus 

Hadigondozotti 

ellátások biztosítása 

A hadigondozásról szóló 

1994. évi XLV. törvény 26. § 

(3) bek. 

Folyamatos 
Hadigondozásba 

vett személyek 

Ügyfelek kérelmei 

és azok 

mellékletei, 

hatóság által 

megkeresés útján 

beszerzett adatok 

személyes 

5. 

Pénzbeli és 

természetbeni 

szociális ellátásra 

jogosultak 

nyilvántartása 

elektronikus 

A járási hivatal 

feladat- és 

hatáskörébe tartozó 

szociális ellátásokra 

való jogosultság 

fennállásának 

elbírálása, az ellátás 

biztosítása, 

fenntartása és 

megszüntetése 

A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 18/A. 

§-a, a szociális és 

gyermekvédelmi ellátások 

országos nyilvántartásáról 

szóló 392/2013. (XI. 12.) 

Korm. rendelet 

A szociális 

ellátás 

megszűnésétől 

számított 5 évig 

(a szolgálati 

időre jogosító 

ellátások 

kivételével) 

A járási hivatal 

hatásköre és 

illetékessége körébe 

tartozó szociális 

ellátásokat igénybe 

vevő személyek 

Ügyfelek kérelmei 

és azok 

mellékletei, 

szakrendszerekből 

lekérhető adatok, 

hatóság által 

hivatalból 

beszerzett adatok 

személyes, 

különleges 

 


