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KAPUVÁRI JÁRÁSI HIVATALA

Adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai

(az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény 

1. melléklet II.6 pontja alapján)

PTR- a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartása

Formátum: Elektronikus nyilvántartás vezetésére kijelölt  szerv,  a Nemzeti  Rehabilitációs és Szociális

Hivatal

Az adatkezelés célja: a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó szociális (ápolási díj, gyermekek

otthongondozási  díja,  közgyógyellátás,  időskorúak  járadéka)  és  gyermekvédelmi  (otthonteremtési

támogatás,  gyermektartásdíj  megelőlegezése)  ellátásokra  való  jogosultság  megállapítása,  az  ellátás

biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet.

Az adatkezelés jogalapja:

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény18./B.§

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 140. § (1)

bekezdés

 a  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátások  országos  nyilvántartásáról  szóló  392/2013.(XII.12.)

Korm. rendelet

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(Infotv.)

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: A járási hivatal hatásköre és illetékessége körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi

ellátásokat igénybe vevő személyek.

Adatok forrása: a benyújtott kérelmek és a hatósági döntések.

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: -

KIMÉRA Web – Szociálpolitika 

Formátuma: elektronikus JAVA

Az adatkezelés célja: az érintett támogatások összes adatának elektronikus nyilvántartása.

Az adatkezelés jogalapja:

 24/2006 (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet és a 335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: A járási hivatal hatásköre és illetékessége körébe tartozó szociális ellátásokat igénybe

vevő személyek.

Adatok forrása: a benyújtott kérelmek és a hatósági döntések.

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: -



KIMÉRA Web – Gyámügy (hatósági intézkedések és szülők adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek

nyilvántartása)

Formátuma: elektronikus JAVA

Az adatkezelés célja:  a hatósági intézkedéssel védelembe vett  gyermekek nyilvántartása (ideiglenes

hatállyal elhelyezett gyermekekről, a nevelésbe vett gyermekekről, a gyámság vagy gondnokság alatt

állókról,  a  vagyonnal  rendelkező  gyermekekről  és  gondnokoltakról)  és  szülő  adatai  nélkül

anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja:

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 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

Az adatkezelés időtartama: folyamatos, a hatósági intézkedés fennállásának időtartamában

Érintettek  köre:  védelembe  vett  gyermekek,  hatósági  intézkedéssel  érintett  gyermekek,  törvényes

képviselők, szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek

Adatok forrása: hatósági döntések.

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: -

CSTINFO- Szociális nyilvántartás

Formátuma: elektronikus JAVA

Az  adatkezelés  célja:  A  folyósított  családtámogatási  és  fogyatékossági  ellátásokkal,  valamint  a

lakástámogatásokkal kapcsolatos feladatai során az ellátások, támogatások jogszabályban megállapított

feltételeinek ellenőrzése céljából egységes szociális nyilvántartást vezetése.

Az adatkezelés jogalapja:

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. § (5) bekezdés c) pontja.

Az adatkezelés időtartama: folyamatos.

Érintettek  köre:  A  Kormányhivatal  által  folyósított  családtámogatási  és  fogyatékossági  ellátásban

részesülők.

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: -

Gyűjtött és feldolgozott adatok:

Az egységes szociális  nyilvántartásból  a  fővárosi  és megyei  kormányhivatal  járási  (fővárosi  kerületi)

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.

POSZEIDON - Ügyiratkezelő rendszer

Formátuma: elektronikus HTML

Az adatkezelés célja: ügyiratkezelés, iktatás

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

Egységes Iratkezelési Szabályzatáról.

A szabályzatot az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni:

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.

törvény,

 az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.

törvény,
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 a  közfeladatot  ellátó  szervek  iratkezelésének  általános  követelményeiről  szóló  335/2005.

(XII.29.) Korm. rendelet, ( a továbbiakban: R.)

 az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV.21.) Korm. rendelet.

 a közfeladatot  ellátó  szerveknél  alkalmazható  iratkezelési  szoftverekkel  szemben támasztott

követelményekről szóló 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet.

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: személyi, szervezeti

Adatok forrása: beérkező, kimenő, helyben keletkező ügyiratok

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: -

ESZNYER – NOVA – KGIR  Rendszer (NEO)

Formátuma: elektronikus HTML

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: 

 szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről

szóló 2012. évi II. törvény

 21/2012.  (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 megindult, illetve az ügy

folyományaként hozott perújítási határozatok

 Pénzbírság megfizetésére vonatkozó adatok, ahol az eljárás indult,

 Pénzbírság helyébe lépő közérdekű munkával kapcsolatos adatok, ahol az eljárás indult,

 Közérdekű munka letöltésével kapcsolatos adatok, ahol az eljárás indult,

 Pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárással kapcsolatos adatokat, ahol eljárás indult

 Szabálysértési elzárás letöltésével kapcsolatos adatok, ahol eljárás indult, 

 Elővezetés  elrendelése,  elővezetési  költség  megállapítása,  illetve  elővezetés  sikertelensége,

ahol ilyen elrendelésre sor került,

 Körözés elrendelése,  körözés visszavonása, ahol elővezetés került  elrendelésre,  de az nem

vezetett eredményre,

 Méltányossági döntés, ahol az eljárás indult.

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: nem alkalmazunk kérdőívet.

Gyűjtött és feldolgozott adatok: 

alaphatározatok,  pénzbírság  megfizetésére  vonatkozó  adatok,  pénzbírság  helyébe  lépő  közérdekű

munkával kapcsolatos adatok, közérdekű munka letöltésével kapcsolatos adatok, tételesen:

 kapcsolati kódot,

 a szabálysértési eljárás alapjául szolgáló szabálysértés gyanú szerinti megnevezését,

 minősítését, elkövetési helyét, idejét,
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 a szabálysértési eljárás megindításának időpontját,

 a szabálysértési ügy iktatószámát,

 a szabálysértési ügyek egyesítésének, elkülönítésének tényét, az eljáró bíróság, szabálysértési

hatóság megnevezését,

 a  nyilvántartottal  szemben  elrendelt  elővezetés,  illetve  őrizet  tényét,  az  őrizet  tartamát,  a

szabálysértési 

 eljárás felfüggesztésének tényét, továbbá a szabálysértési eljárás megszüntetésének tényét.

Körözési Nyilvántartási Rendszer HERMON – KÖNYIR 

Formátum: elektronikus HTML

Az  adatkezelés  célja:  A  szabálysértési  eljárás  során  az  elővezetések  sikertelenségét  követően

körözések  határozatban történt elrendelésének központi rendszerben való rögzítése a körözött személy

adatainak megadásával.

Az adatkezelés jogalapja: 

 szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről

szóló 2012. évi II. törvény

 a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény

Adatkezelés  időtartama:  a  körözött  személy  megtalálásáig,  de  legkésőbb  a  szabálysértési  eljárás

abszolút elévüléséig.

Érintettek köre: azon személyek akik szabálysértési felelőssége jogerősen elbírálásra került és a velük

szemben elrendelt elővezetés nem vezetett eredményre.

Adatok  forrása:  Az  ESZNYER-NOVA  KGIR  rendszerből  az  adott  ügyhöz  kapcsolódó  adatok  és

szabálysértési tevékenységek.

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: -

Gyűjtött és feldolgozott adatok:

 szabálysértési ügy iktatószáma

 körözött személy neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve, utolsó ismert tartózkodási

helye

 elrendelő szerv kódja

 jogalap kódja

 kapcsolattartó ügyintéző neve és telefonszáma

 elrendelés indokolása, illetve rövid leírása.

JSWeb („Jogi segítségnyújtás” szakrendszer)

Formátum: elektronikus HTML

Az adatkezelés célja: A jogi segítségnyújtással kapcsolatos támogatási kérelmek, döntések, pénzügyi

kifizetések kezelése

Az adatkezelés jogalapja:

 a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben és annak felhatalmazása alapján

kiadott rendelet

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: a jogi segítségnyújtásban ügyfélként minősített személyek

Adatok forrása: kérelmek, alaphatározatok

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: -
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ASWeb („Áldozatsegítés” szakrendszer)

Formátum: elektronikus HTML

Az  adatkezelés  célja:  Az  áldozatsegítéssel  kapcsolatos  támogatási  kérelmek,  döntések,  pénzügyi

kifizetések kezelése

Az adatkezelés jogalapja:

 a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV.

törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: az áldozatsegítésben ügyfélként minősített személyek

Adatok forrása: kérelmek, alaphatározatok

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: -

Hadigondozottak nyilvántartása

Formátuma: elektronikus (táblázatkezelő)

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 érintettek köre: a hadigondozásba vett személyek

Az adatok forrása: a hadigondozási ügyben hozott határozat

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: -

Tankötelezettek nyilvántartása

Formátum: elektronikus (táblázatkezelő)

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 érintettek köre: a tankötelezettek

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

önkormányzatok jegyzője által nyújtott adatszolgáltatás

Az adatkezelés időtartama és adatigénylésre jogosultak:  a járási  hivatal  gondoskodik  a tankötelesek

nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az állami intézményfenntartó központ, a

tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője

számára.

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: -

Családi gazdaságok nyilvántartása

Formátum: elektronikus elektronikus HTML

Az adatkezelés célja: ügyiratkezelés, iktatása

Az adatkezelés jogalapja: A családi kötelékben együtt gazdálkodók alapíthatnak családi gazdaságot. A

gazdálkodó család tagjai a termőföldet közösen művelik. A tagok a termőföld művelése során keletkezett

5



javak elosztásának módjáról szerződésben rendelkeznek. A családi gazdaság nyilvántartásba vételét a

családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával kérheti.

A szabályzatot az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével kell alkalmazni:

 A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt

támogatásukról szóló 326/2001. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§, 3.§, 4.§ (1)-(2) bekezdés;

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16.§, 50.§, 13.§, 80.§, 116-

119.§;

  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés; A mező-és erdőgazdasági

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5.§ 4., 5., 8. pont;

  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 4.§.

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: családi gazdálkodók és gazdálkodó család tagjai

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: -

Temetkezési szolgáltatók nyilvántartása

Formátum: elektronikus (táblázatkezelő)

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

Cirkuszi menazséria létesítésével és működésével kapcsolatos nyilvántartás

Formátum: elektronikus (táblázatkezelő)

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: elektronikus (táblázatkezelő)

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

Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet végzők nyilvántartása

Formátum: elektronikus (táblázatkezelő)

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

A szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltottak nyilvántartása

Formátum: elektronikus (táblázatkezelő)

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

Földhivatali Információs Rendszer - 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, 

 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról  szóló 2013.  évi  CXXII.  törvénnyel összefüggő

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény

 a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény.

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek  köre:  Kapuvári  Járási  Hivatal  eljárásai  közé  tartozó  ingatlan-vagyon  vizsgálat  alá  vont

ügyfelek. 

Adatok forrása: kérelmek, bejelentések, okiratok
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Az adatokhoz jogszabályban meghatározott módon, betekintéssel, nem hiteles másolatkészítéssel, lehet

hozzáférni.

FÖNYIR

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés célja: földhasználati nyilvántartás

Az adatkezelés jogalapja: 

 a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007.(XII.23.) Kormányrendelet

 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: Kapuvári Járási Hivatal eljárásai közé tartozó lakossági és intézményi ügyfelek

Adatok forrása: kérelmek, bejelentések, okiratok

TAKAROS - MENYÉT

Formátuma: elektronikus HTML

Adatkezelés  célja:  A  földművesek,  a  mezőgazdasági  termelőszervezetek  és  a  mezőgazdasági

üzempontok nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja:

A  földművesekről,  a  mezőgazdasági  termelőszervezetekről,  valamint  a  mezőgazdasági

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet 

Adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: magánszemély földművelők és földműveléssel foglakozó gazdasági társaságok

Adatok forrása: kérelmek, bejelentések, okiratok

Integrált Rendszer: IR

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés célja:

 Ügyfelek kezelése (név, személyi adatok, álláskereséséi adatok, volt munkahellyel kapcsolatos

adatok; nyilvántartáshoz, ellátáshoz kapcsolódó adatok, FHT-val kapcsolatos inf.)

 Foglalkoztató kezelése (alapadatok, állás-karbantartási adatok)

 Munkaközvetítés (munkaerőigények kezelése, közvetítések kezelése)

 Támogatások (Flt. alapján megállapítható, GINOP, TOP támogatások kezelése: megállapítás -

elszámolások rögzítése - megszüntetés)

 Munkaerő-piaci programok (GINOP, TOP támogatások esetében az ügyfelek programba történő

bevonása, kezelése, megszüntetése)

 Számfejtés  (álláskeresési  ellátások  feladása,  az  összes  támogatás  feladása  utalásra  -

teljesítésigazolások nyomtatása)

 Statisztikák, analitikák készítése, nyomtatása

Az adatkezelés jogalapja:

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

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

annak végrehajtására kiadott 30/2000 (IX. 15.) GM rendelet

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: személyi, szervezeti

Adatok forrása: beérkező, kimenő, helyben keletkező ügyiratok
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Kirendeltségi Ütemező és Ügyfélirányító Rendszer: ÜtemIR

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés célja:

 Ügyfelek, munkáltatók sorszámmal történő behívása, időpontra hívása

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: személyi, szervezeti

Iktató- munkanyilvántartó-archiváló program: IMAP

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés célja: beérkező és kimenő anyagok főszámra és alszámra történő iktatása - előadó ív

nyomtatása

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: személyi, szervezeti

Adatok forrása: beérkező, kimenő, helyben keletkező ügyiratok

Foglalkoztatáspolitikai Pénzügyi Információs Rendszer: FPIR 2014 követeléskezelő modul

Formátuma: elektronikus

Az  adatkezelés  célja:  támogatásokhoz  kapcsolódó  pénzügyi  műveletek  kezelése,  nyilvántartása

visszakövetelések kezelése

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: személyi, szervezeti

Adatok forrása: valamennyi pénzügyi tranzakciót meghatározó hatósági döntés

Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis: EMMA ÁFSZ Országos Portál

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés célja: TAJ szám alapján működő jogviszony nyilvántartó program 

Az adatkezelés jogalapja:

 2003.  évi  XCIV.  törvény  egyes  törvényeknek  az  Egységes  Munkaügyi  Nyilvántartás

létrehozásával összefüggő módosításáról

 67/2004.  (IV.15.)  Korm.  rendelet  az  Egységes  Munkaügyi  Nyilvántartással  kapcsolatos

bejelentési és nyilvántartási kötelezettség szabályozásáról

 18/2004.  (IV.  25.)  FMM  rendelet  az  Egységes  Munkaügyi  Nyilvántartás  keretében  használt

azonosító kódok képzésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályokról

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: személyi

Adatok forrása: központi

Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet: GVI - limesurvey

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés célja: Rövidtávú munkaerő-piaci felmérés, konjunktúrakutatás

 évente egyszer személyesen történő kérdőívek adatainak rögzítése

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: személyi, szervezeti

Adatok forrása: kérdőívek

Negyedéves munkaerő-piaci felmérés: NFSZ

Formátuma: elektronikus
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Az adatkezelés célja: negyedévente történő felméréssel kapcsolatos feladatok elvégzése, rögzítése

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: személyi, szervezeti

Adatok forrása: nyilatkozatok

Közérdekű Munka Nyilvántartási Rendszer: KÖNYIR ÁFSZ

Formátuma: elektronikus

Az  adatkezelés  célja:  közérdekű  munkavégzéshez  kapcsolódó  személyi  és  foglalkoztató  adatok

rögzítése  (adott  ügyfél  adatai,  szabálysértési  hatósággal  történő  ügyintézés,  levelezés;  foglalkoztató

kijelölésével és foglalkoztatással kapcsolatos feladatok)

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: személyi, szervezeti

Adatok forrása: nyilatkozatok

Virtuális Munkaerő-piaci Portál: VMP

Formátuma: elektronikus

Az  adatkezelés  célja:  munkáltatók  és  ügyfelek  egymásra  találását  segítő  program,  adminisztrátori

feladatok  ellátása  (önéletrajzok  feltöltése,  munkaerőigények  feltöltése  -  ezekkel  kapcsolatos  háttér

feladatok)

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: személyi, szervezeti

Adatok forrása: önéletrajzok, munkáltatói igények

Közfoglalkoztatási Támogatási Keretrendszer: KTK

Formátuma: elektronikus

Célja: közfoglalkoztatási kérelmek, elszámolások rögzítése

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: támogatást igénylő közfoglalkoztatók, járási hivatal

Adatok forrása: közfoglalkoztatók által feltöltött dokumentumok 

Adatszolgáltatási nyilvántartás a polgárok személyi adatainak és lakcímének adatairól

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés jogalapja: 

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 31. § 

Az  adatkezelés  célja:  a  polgár  az  adatszolgáltatási  nyilvántartásból  jogosult  megismerni,  hogy  mely

adatszolgáltatások alanya volt.

Az  adatkezelés  időtartama:  a  nyilvántartó  az  adattovábbítási  nyilvántartásba  bejegyzett  adatot  az

adatszolgáltatástól számított öt évig kezeli.

Érintettek köre: lakossági

Adatok forrása: központi

Adatszolgáltatási nyilvántartás a közúti közlekedési nyilvántartásban bejegyzett adatokról

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés jogalapja: 

 a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 32. § 

Az adatkezelés célja: A nyilvántartó az adatszolgáltatásokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:
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 az  adatigénylő  nevét  vagy  megnevezését,  lakóhelyének  vagy  székhelyének,  telephelyének

címét, továbbá az adatigénylő szerv nevében eljáró személy nevét vagy egyedi azonosítóját,

 a továbbított adatok körének megnevezését és az adattovábbítás időpontját,

 az adatszolgáltatás célját és jogalapját,

 az adatszolgáltatás alanyának nevét.

Az  adatkezelés  időtartama:  a  nyilvántartó  az  adattovábbítási  nyilvántartásba  bejegyzett  adatot  az

adatszolgáltatástól számított öt évig kezeli.

Érintettek köre: lakossági

Adatok forrása: központi

STB2 Biankó rendszer

Formátuma: JAVA, elektronikus

Az adatkezelés jogalapja: 

 1999. évi LXXXIV. tv. 

 EU 2016/679. rendelet (GDPR) 6. cikk (1) c.) és e.)

Az adatkezelés célja: biankó rendszer, forgalmi rendszám foglalása, kiadása, műszaki érvényesítő címke

kiadás,  regisztrációs  matrica  és  frsz-utángyártás,  eljárási  illetékek  és  igazgatási  szolgáltatási  díjak

rögzítése, bankkártyás fizetések, bizonylat kiállítása

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: természetes személyek, jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

Adatok forrása: központi

Járműigazgatási feladatok: JÁROK

Formátuma: JAVA, elektronikus

Az adatkezelés jogalapja: 

 a közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet

Az adatkezelés célja:  gépjármű nyilvántartás,  tulajdonjog változás,  műszaki  adatváltozás,  személyes

adatok  kezelése,  forgalomba  helyezés,  záradékok  elrendelése  kérelemre,  hivatalból,  forgalomból

kivonás ideiglenesen/átmenetileg hivatalból vagy kérelemre, okmány ügyek, forgalmi rendszám ügyek

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: a közúti közlekedési nyilvántartás alapján érintett természetes személyek, a polgár, jogi

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

Adatok forrása: központi

Eredetiség vizsgálat: KERT3

Formátuma: JAVA, elektronikus

Az adatkezelés célja: eredetiség vizsgálat eredményének lekérdezése, a vizsgálat eredményéről készült

határozat kinyomtatása)

Az adatkezelés jogalapja:

 a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm.

rendelet

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

Érintettek köre: lakossági, intézményi

Adatok forrása: központi

Személyazonosító igazolvány - Útlevél: SZIG-ÚTLEVÉL

Formátuma: JAVA, elektronikus
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Az  adatkezelés  célja:  NEK  adatlap,  személyi  igazolvány,  útlevél,  igénylés,  pótlás,  első  kiadás,

adatváltozás

Az adatkezelés jogalapja:

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, 

 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, 

 A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  szóló168/1999. (XI. 24.) Korm.

rendelet 

 EU 2016/679. rendelet (GDPR) 6. cikk (1) c) és e) 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: lakossági

Adatok forrása: központi

IGFB2

Formátuma: elektronikus

Az  adatkezelés  célja:  kötvénynyilvántartó  szerv  által  végzett  negyedévenkénti  ellenőrzés,  azon

gépjárművek listája kerül megküldésre, melyek nem rendelkeznek érvényes felelősség biztosítással

Az adatkezelés jogalapja:

 a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: lakossági, intézményi

Adatok forrása: központi

Származás ellenőrzés Formátuma: elektronikus

Az  adatkezelés  célja:  külföldről  származó  azon  járművek  ellenőrzése,  melyek  nem rendelkeznek  a

forgalomba helyezéshez szükséges külföldi okmányokkal

Az adatkezelés jogalapja:

 a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm.

rendelet, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: lakossági, intézményi

Adatok forrása: központi

PARKIG

Formátuma: JAVA, elektronikus

Az adatkezelés célja: parkolási igazolvány ügyek, kiállítás, visszavonás

Az adatkezelés jogalapja:

 a  mozgásában  korlátozott  személy  parkolási  igazolványáról  szóló  218/2003.  (XII.11.)  Korm.

rendelet,

 súlyos  mozgáskorlátozott  személyek  közlekedési  kedvezményeiről  szóló  102/2011.  (VI.29.)

Korm. rendelet

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: lakossági

Adatok forrása: központi
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Integrált rendszer

Formátuma: JAVA, elektronikus

Az adatkezelés célja: lakcímigazolvány ügyek

Az adatkezelés jogalapja:

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

 EU 2016/679. rendelet (GDPR) 6. cikk (1) c) és e) 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos 

Érintettek  köre:  Adatigénylés  esetén  a  polgárok,  jogi  személyek  vagy  jogi  személyiséggel  nem

rendelkező szervezetek 

Adatok forrása: központi

EVNY – Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Formátuma: elektronikus

Az  adatkezelés  célja:  egyéni  vállalkozók  nyilvántartása,  tevékenység  megkezdése,  adatváltozás,

tevékenységi  kör  változás,  tevékenység  szüneteltetése,  szüneteltetés  utáni  folytatás,  tevékenység

megszüntetése,  egyéni  vállalkozói  igazolvány igénylése,  hatósági  bizonyítvány igénylése,  jogutódlás,

hatósági ellenőrzések

Az adatkezelés jogalapja:

 az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 

Az  adatkezelés  időtartama:  folyamatos,  az  egyéni  vállalkozói  tevékenységre  való  jogosultság

megszűnésétől számított tíz évig

Érintettek köre: lakossági

Adatok forrása: központi

Ügyfélkapu regisztráció 

Formátuma: JAVA, elektronikus

Az adatkezelés célja: ügyfélkapus regisztráció, módosítás, megszüntetés, letiltás, lekérdezés, aktiválás

Az adatkezelés jogalapja:

 az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: lakossági

Adatok forrása: központi

INFÓK

Formátuma: elektronikus

Az  adatkezelés  célja:  okmányirodák/kormányablakok  közötti  fórum,  okmányirodai  faliújság,

dokumentumok

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Érintettek köre: okmányirodák, kormányablakok

Adatok forrása: központi

Pass Docu

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés célja: útlevélhez és származás ellenőrzéshez szükséges dokumentumok rögzítése és a

KEK KH felé történő küldése

Az adatkezelés jogalapja:
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 a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm.

rendelet

 a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás- felvételezés

szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: lakossági, intézményi

Adatok forrása: központi

Települési Szolgáltató Rendszer: TSZR

Formátuma: JAVA, elektronikus

Az adatkezelés célja:  korosztály  szerinti  lekérdezés pl:  tankötelezettek,  óvodáskorúak lekérdezése a

járáshoz tartozó településeken

Az adatkezelés jogalapja:

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: polgárok adatai, orvosok, védőnők, óvodák, iskolák felvételi körzetei 

Adatok forrása: központi

Rendelkezési nyilvántartás: RNY

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés célja: ügyfelek által tett meghatalmazások nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja:

 a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatókról és az állam által kötelezően nyújtandó

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV.21.) Korm. rendelet 102-108. § 

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: lakossági, intézményi

Adatok forrása: nyilatkozattétel

Részleges Kódú Telefonos Azonosítás: RKTA

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés célja:  A részleges kódú telefonos azonosítás (továbbiakban: RKTA) szolgáltatás célja,

hogy  a  telefonos  ügyintézés  során  biztosítsa  a  Felhasználó  (természetes  személy)  azonosítás

folyamatát, használatával telefonon keresztül azonosítottan is intézhetők egyes ügyek. Az RKTA, mint

azonosítási  szolgáltatás lényege,  hogy a  Szolgáltató  (NISZ)  az azonosítást  kérő  hatóság vagy  más

SZEÜSZ  szolgáltató,  -  azaz  az  azonosítást  kérő  szervezet  -  részére  megállapítja,  hogy  egy  adott

személy megegyezik-e egy korábban már azonosított személlyel. 

Az adatkezelés jogalapja:

 az RKTA az elektronikus ügyintézés és a bizalmi  szolgáltatások általános szabályairól  szóló

2015. évi CCXXII. törvény 35. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített SZEÜSZ. 

 EU 2016/679. rendelet (GDPR) 6. cikk (1) c) és e)

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: RKTA regisztrációval rendelkező természetes személyek

Adatok forrása: nyilatkozattétel

e-Személyi Kliens Kártyakezelő Alkalmazás

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés célja: e-azonosítás funkció ellenőrzése, e-aláírás funkció ellenőrzések
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Az adatkezelés jogalapja:  a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás

felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Korm. rendeletben.

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Adatok forrása: központi

Érintettek köre: e-személyi kártyával rendelkezők

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: -

Állampolgársági iktató és ügymenet támogató OPAL (Képnézegető)

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés jogalapja:

 a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

 a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás- felvételezés

szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

Adatkezelés  célja:  A  honosított,  illetve  a  visszahonosított  személyek  személyi  okmány  ügyintézéséhez

szükséges beazonosítását szolgálja.

Adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: honosított, visszahonosított személyek

Adatok forrása: központi

Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: -

Adatszolgáltatási nyilvántartás a közúti közlekedési nyilvántartásban bejegyzett adatokról

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés jogalapja:

 a közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 32. §

Adatkezelés célja: A nyilvántartó az adatszolgáltatásokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.

Adatkezelés  időtartama:  a  nyilvántartó  az  adattovábbítási  nyilvántartásba  bejegyzett  adatot  az

adatszolgáltatástól számított öt évig kezeli

Érintettek  köre:  Az  adatszolgáltatást  igénylő  polgár,  jogi  személy,  vagy  jogi  személyiséggel  nem

rendelkező szervezet, illetve megbízottja, vagy képviselője

Adatok forrása: központi

PhotoShop 

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés jogalapja:

 a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás- felvételezés

szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

Adatkezelés célja: Fénykép készítése az okmányokhoz

Adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: Kérelmező természetes személyek

Adatok forrása: központi

Egységes Útdíj Mentességi Rendszer (UMR) 

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés jogalapja:

 az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007.(III.26.) GKM rendelet 2. § (3)

bekezdés
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Adatkezelés célja:  Az útdíj  köteles elemi útszakaszok, úthasználati  díj  ellenében használható közutak

díjmentes használatára, valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában is a megengedett össztömeget,

illetve  a  megengedett  legnagyobb  tengelyterhelést  meghaladó  járművekkel  közlekedésre  jogosultak

nyilvántartása 

Adatkezelés időtartama: jogosultság megszűnését követő 2 év

Érintettek  köre:  állampolgárok,  természetes  személyek  neve,  lakcíme,  gazdálkodó  szervezetek

megnevezése, székhelye, valamint a gépjármű jogszabályban meghatározott adatai

Adatok forrása: központi

Önrendelkezési nyilvántartás (EESZT DÖR)

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés jogalapja:

 az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló

1997. évi XLVII. törvény 35/H. § (1) 

Adatkezelés  célja:  Az Elektronikus  Egészségügyi  Szolgáltatási  Térben  kezelt  természetes  személyek

adataira vonatkozó hozzájáruló, illetve korlátozó önrendelkezési nyilatkozatok kezelése 

Adatkezelés időtartama: az érintett halála után 5 évig

Érintettek köre: állampolgár, természetes személy

Adatok forrása: központi

IREN Rendszámtábla Igazgatási és Gazdálkodási Rendszer 

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés jogalapja:

 a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény

Adatkezelés  célja:  Az ideiglenes  rendszámok és  a  hozzá  kapcsolódó  ideiglenes  forgalomban tartási

engedélyek (IFTE) és indítási naplók kiadása 

Adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek köre: a közúti közlekedési nyilvántartás alapján érintett természetes személyek, a polgár, jogi

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

Adatok forrása: központi

VEN2 (vezetői engedély)

Formátuma: elektronikus

Az adatkezelés jogalapja:

 a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm.

rendelet

Adatkezelés célja:  vezető engedély  ügyek,  vezető engedély  kiadása,  pótlása,  adatváltozás közhiteles

nyilvántartása 

Adatkezelés időtartama: folyamatos

Érintettek  köre:  vezetői  engedéllyel  rendelkező  természetes  személyek  (állampolgárok,  menekült,

menedékes vagy oltalmazott) 

Adatok forrása: központi
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