
sorszám Adatbázis neve Formátum Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés 

időtartama
Érintettek köre Adatok forrása

1 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 

információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.)

folyamatos
hadigondozásba 

vett személyek

a hadigondozás iránti 

kérelem és mellékletei

2 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 

nyilvántartásár

ól, a 

nyilvántartásb

ól 

tankötelezettek

központi nyilvántartási 

rendszer, oktatási 

intézmények egyedi 

tájékoztatása, települési 

önkormányzatok 

jegyzője által nyújtott 

adatszolgáltatás

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal



3
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 

információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.)

folyamatos

temetkezési 

szolgáltatást nyújtó 

ügyfelek

bejelentés és 

mellékletei

4
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



5

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

6 Mezőőrök nyilvántartása elektronikus

a jogszabályban előírt 

adattartalommal 

nyilvántartás vezetése

A mezőőrök és a hegyőrök 

szolgálati viszonyáról szóló 

29/1998. (IV.30.) FM rendelet 

4. számú és 5. számú 

melléklet

folyamatos

tevékenységet 

végző 

települések,személ

yek

ügyfél által benyújtott 

dokumentációk

7

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
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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

9
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
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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 

nyilvántartása

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

11 Integrált Rendszer (IR) elektronikus álláskeresők nyilvántartása  1991. évi IV. tv. 

nyilvántartásb

ól történő 

törlésig

regisztrált ügyfelek
ügyfél által benyújtott 

dokumentációk

12 Integrált Rendszer (IR) elektronikus

közfoglalkoztatásban 

résztvevő személyekről 

vezetett nyilvántartás

1991. évi IV. tv. 

nyilvántartásb

ól történő 

törlésig

közfoglalkoztatási 

jogviszonnyal 

rendelkező 

ügyfelek és 

közfoglalkoztatók

foglalkoztatói 

bejelentés

13 ESTAT on-line rendszer elektronikus

a csoportos 

létszámcsökkentési szándék 

és döntés bejelentése, a 

kapcsolódó adatok  

nyilvántartása

320/2014.(XII.13.) 

Korm.rendelet 
folyamatos

illetékesség szerinti 

székhellyel, vagy 

telephellyel 

rendelkező 

foglalkoztatók

foglalkoztatói 

adatszolgáltatás



14 Integrált Rendszer (IR) elektronikus

Az Európai Szociális Alap 

által finanszírozott 

programokba vont ügyfelek 

adatai az egyéni 

nyomonkövetés céljából

1991. évi IV. tv. 
nyilvántartásb

ól való törlésig

programokba 

bevont ügyfelek

szervezeti egység 

nyilvántartásában 

szereplő 

dokumentumok

15 Integrált Rendszer (IR) elektronikus

Az Európai Szociális Alap 

által finanszírozott 

támogatások 

kedvezményezettjeinek 

adatai, az ellenőrizhetőség 

biztosítására

1991. évi IV. tv. 
nyilvántartásb

ól való törlésig

támogatott 

ügyfelek 

benyújtott kérelmek, 

határozatok

16
Közérdekű Munka Nyilvántartási 

Rendszer (KÖNYIR)
elektronikus

A közérdekű munkát végző 

ügyfelek nyilvántartása
2002. évi II. tv. folyamatos

közérdekű munkát 

végző ügyfelek

ügyfél által benyújtott 

dokumenumok

17
Szabálysértési Nyilvántartási 

Rendszer (SZNYR)
elektronikus

szabálysértési bírságok 

nyilvántartása
2002. évi II. tv. folyamatos

szabálysértés miatt 

bírságolt elkövetők

ügyfél által benyújtott 

dokumenumok

18

Nyilvántartás az élelmiszer-

biztonsági

és takarmányozási hatósági 

felügyelet alá tartozó helyekről

Elektronikus Elérhetőségek biztosítása
2008. évi XLVI. Tv.

383/2016. Korm. rend.

 

nyilvántartásb

ól való törlésig

Engedéllyel 

rendelkező 

vállalkozások

Működési engedély

19

Nyilvántartás kistermelőkről, állat-

tartókról, állattartó tenyészetekről, 

egyedi azonosítású állatokról, 

állatszállítókról, közúti élőállat-

szállításra engedélyezett 

gépjárművekről

Elektronikus Elérhetőségek biztosítása
2008. évi XLVI. Tv.

383/2016. Korm. rend.

 

nyilvántartásb

ól való törlésig

Kérelemmel 

bejelentkező 

vállalkozások

Csatolt dokumentáció

20

Nyilvántartás állatorvosokról, állat-

egészségügyi szolgáltató

létesítményekről

Elektronikus Elérhetőségek biztosítása
2008. évi XLVI. Tv.

383/2016. Korm. rend.

 

nyilvántartásb

ól való törlésig

Állatorvosok, 

érintett 

létesítmények

MÁOK által küldött 

értesítés



21 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 

22
Egészségügyi szolgáltatók veszélyes 

hulladék bejelentése
papíralapú 

Az egészségügyi 

szolgáltatónál az általa 

nyújtott ellátás során 

keletkező egészségügyi 

veszélyes és 

gyógyszerhulladék 

szelektált gyűjtése, 

kezelése, mozgatása, és 

ártalmatlanítása

Az egészségügyi szolgáltatónál 

képződő hulladékkal 

kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási 

tevékenységről szóló 

12/2017. (VI.12.) EMMI 

rendelet 

Évenkénti 

gyakorisággal, 

a 

nyilvántartásb

ól történő 

törlésig

Egészségügyi 

szolgáltatók

Ügyfelek (egészségügyi 

szolgáltatók) 

bejelentései

23
Ügyfelek (egészségügyi 

szolgáltatók) bejelentései

Papír alapú, 

elektronikus 

(EFRIR, OSZIR)

Kötelező, illetve a 

megbetegedési veszély 

elhárítása céljából adandó 

védőoltásokhoz felhasznált 

oltóanyagok biztosítása, 

nyomon követése

A fertőző betegségek és 

járványok megelőzése 

érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI.3.) NM 

rendelet

Havonkénti, 

kampányonké

nti elszámolás 

a szolgáltató 

nyilvántartásb

ól történő 

törléséig, 

megbetegedés 

előfordulása 

esetén a 

környezeti 

oltásokat 

követően

Területi védőnők 

(oltókörök), illetve 

iskolavédőnők, 

oltóorvosok

Havi folyamatos, illetve 

kampányoltási 

jelentések, 

megbetegedési veszély 

elhárításában 

közreműködő 

egészségügyi 

személyzet (oltóorvos)
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2 hónapon túli oltáselmaradások, 

és a védőnői körzetekben történő 

be, illetve elköltözések 

nyilvántartása

Papír alapú, 

elektronikus 

(EFRIR)

Járványügyi biztonság 

fenntartása, védőoltás 

surveillance

A fertőző betegségek és 

járványok megelőzése 

érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI.3.) NM 

rendelet 3. § (1) bekezdés

Havonkénti

2 hónapon túli 

elmaradás esetén a 

korhoz kötött 

kötelező 

védőoltásban 

részesítendők köre, 

el, illetve 

beköltözés esetén 

0-6 év közöttiek 

Területi védőnők, és az 

iskolavédőnők

25

Meghatározott fertőző 

betegségben szenvedő személyek 

nyilvántartása

elektronikus (OSZIR)

Területi járványügyi helyzet 

nyomon követése, 

ellenőrzése, felügyelete

A fertőző betegségek és 

járványok megelőzése 

érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI.3.) NM 

rendelet 3. § (1) bekezdés, 

1/2014. (I.16.) EMMI rendelet 

a fertőző betegségek 

bejelentésének rendjéről

folyamatos
Bejelentett fertőző 

betegek

Jelentő orvos, illetve a 

vizsgálatot végző 

laboratórium

26

Tetvesség szempontjából különös 

veszélyt jelentő személyek, 

egységek, csoportok nyilvántartása

papír alapú

Járványügyi biztonság 

fenntartása, exponált 

személyek nyomon 

követése

A fertőző betegségek és 

járványok megelőzése 

érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI.3.) NM 

rendelet 3. § (1) bekezdés

Havonta, 

negyedévente 

a 

nyilvántartásb

ól való törlésig

Fertőzött 

személyek, érintett 

közösségek, 

szálláshelyek

Területi, illetve 

iskolavédőnői 

jelentések és az érintett 

intézményeket ellátó 

személyzet 
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Egészségügyi szolgáltatók 

nyilvántartása

Elektronikus 

(eGEN)

Egészségügyi szolgáltatók 

adatainak kezelése, 

ellenőrzése

Az egészségügyi szolgáltatók 

és működési engedélyük 

nyilvántartásáról valamint az 

egészségügyi szakmai 

jegyzékről szóló 2/2004. 

(XI.17.) EüM rendelet

folyamatos
Egészségügyi 

szolgáltatók

Működési 

engedélyezési eljárás 

során az egészségügyi 

szolgáltató által 

benyújtott 

dokumentumok, illetve 

a működési engedély

28
Élelmiszer eredetű 

megbetegedések nyilvántartása
Papír alapú

Megbetegedések nyomon 

követése, a fertőző forrás 

felkutatása

Az élelmiszer eredetű 

megbetegedések esetén 

követendő eljárásról szóló 

62/2003. (X.27.) ESZCSM 

rendelet

Esemény után 

azonnal, 

havonkénti 

összesítés, és 

jelentés

Megbetegedett 

személyek, és a 

megbetegedést 

okozó ételt 

előállító cégek, és 

vállalkozások

A megbetegedést 

észlelő által tett 

bejelentés

29
Rovar-rágcsálóirtást végzők 

nyilvántartása
Papír alapú

Egészségügyi kártevőíró 

tevékenység szakmai 

felügyelete

16/2017. (VIII.7.) EMMI 

rendelet az egészségügyi 

kártevőirtó szerekkel valamint 

gázosító szerekkel végzett 

tevékenység szabályairól, a 

kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény 33/A.§, 

a biocid termékek 

előállításának és forgalomba 

hozatalának feltételeiről szóló 

38/2003. (VII.7.) ESZCSM 

rendelet 

Irtási 

tevékenységre 

kiadott 

engedély 

kiadásától 

annak törléséig 

folyamatos

Engedélyes 

tevékenységet 

végzők

Engedélyt kérő által 

benyújtott 

dokumentumok

30 Háziorvosi ügyeleti beosztás Papír alapú
Biztonságos és folyamatos 

betegellátás

Az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. XI. törvény

Havi 

gyakorisággal 

folyamatos

Ügyeletet 

működtető 

szolgáltatók és az 

ellátó egészségügyi 

szolgáltatók, 

személyek

Az ügyeletet működtető 

egészségügyi szolgáltató 

bejelentése alapján
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Gyógyszernek nem minősülő 

gyógyhatású készítményt előállító 

telephelye, létesítménye

Papír alapú

Biztonságos gyógyhatású 

készítmény ellátás, a 

közegészségügy védelme

A gyógyszernek nem minősülő 

gyógyhatású anyagok és 

készítmények 

nyilvántartásáról és 

forgalomba hozataláról szóló 

10/1987. (VII.19.) EüM 

rendelet 5.§ (1) bekezdése

Folyamatos Előállító
Előállító által tett 

bejelentés

32
Családvédelmi Szolgálat forgalmi 

naplói (A és B napló)
Papír alapú

Terhesség megszakítással 

és/vagy családvédelemmel 

kapcsolatos hatósági 

tevékenység 

dokumentálása

A magzati élet védelméről 

szóló 1992. évi LXXIX. Törvény 

végrehajtásáról szóló 

32/1992. (XII.23.) NM 

rendelet 10. § (3) bekezdése

Folyamatos, 

évenként 

összesítve

Terhesség 

megszakításra 

jelentkezők és 

házasságkötés 

előtti tanácsadásra 

jelentkező 

fiatalkorúak

Terhesség megszakítást 

kérő és/vagy 

tanácsadáson 

megjelenő személyek 

által benyújtott 

dokumentumok

33
Települési hulladékkezelő, 

elhelyező és lerakó létesítmények
Papír alapú

Közegészségügyi előírások 

érvényesülésének 

megfelelő, engedéllyel 

rendelkező szolgáltatók 

nyomon követhetősége

A települési szilárd és 

folyékony hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 

16/2002. (IV.20.) EüM 

rendelet 8. § (3) bekezdése

Folyamatos Szolgáltatók

Engedélyező hatóság 

megkeresése (a 

szolgáltatást végző által 

benyújtott 

dokumentumok szerint) 

helyszíni ellenőrzés

34
Természetes és medencés 

közfürdők nyilvántartása

elektronikus

(OSZIR-HUMVI)

Fürdővizek minőségi 

mutatóinak nyomon 

követhetősége

A természetes fürdővizek 

minőségi követelményeiről, 

valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről ls 

üzemeltetéséről szóló 

78/2008. (IV. 3.)Korm. 

rendelet, a közfürdők 

létesítésének és 

üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről 

szóló 37/1996. (X.18.) NM 

rendelet

Folyamatos Szolgáltatók

Akkreditált 

laboratórium által 

végzett fürdővizsgálati 

eredmények, helyszíni 

ellenőrzés



35

Veszélyes anyagokkal, 

készítményekkel folytatott 

tevékenység rendszere OSZIR-KBIR

elektronikus

Veszélyes anyagokkal, 

készítményekkel folytatott 

tevékenység egységes 

adatbázisa, nyilvántartása

A kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. tv.

Folyamatos, 

tevékenység 

megkezdését 

megelőzően

Tevékenységet 

végzők

Tevékenységet végzők 

által megtett 

elektronikus 

bejelentések


