
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Kisbéri Járási Hivatal által fenntartott adatbázisok / nyilvántartások leíró adatai 

 

Sor-
szám 

Adatbázis / nyilvántartás 
neve 

Formá- 
tum 

Adatkezelés célja 
Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Érintettek 
köre 

Adatok 
forrása 

Gyűjtött / 
feldolgozott 
adatok 
fajtája 

(személyes / 
különleges / 

bűnügyi 
személyes / 
közérdekű / 
közérdekből 

nyilvános 
adat) 

1. 

Nyilvántartás az 
ingatlankezelői szolgáltatás 
nyújtó magánszemélyekről 
és gazdálkodó 
szervezetekről 

Excel 
táblázat 

A szolgáltatás nyújtó 
magánszemélyek és 
gazdálkodó szervezetek 
jogszabályszerű működése. 

217/2009. (X.2.) 
Korm. rend. 1. §; 
23/2013. (VI. 
28.) NGM rend. 
4. § (1) bek. 
 

A tevékenység 
bejelentésétől a 
nyilvántartásból 
való törlésig a 
23/2013. (VI. 
28.) NGM rend. 
5. § (1) 
bekezdésében 
meghatározott 
esetekben. 

A járási 
hivatal 
illetékességi 
területén 
lakóhellyel/sz
ékhellyel 
rendelkező 
ingatlankezel
ői 
szolgáltatást 
nyújtó 
magánszemél
yek és 
gazdálkodó 
szervezetek 

A szolgáltatást 
nyújtó 
bejelentése. 

személyes, 
közérdekből 
nyilvános 
adat 

2. 

Nyilvántartás a 
társasházkezelő 
szolgáltatási tevékenységet 
végző természetes 
személyekről és gazdálkodó 
szervezetekről 

Excel 
táblázat 

A szolgáltatási 
tevékenységet végző 
természetes személyek és 
gazdálkodó szervezetek 
jogszabályszerű működése. 

217/2009. (X.2.) 
Korm. rend. 1. §; 
23/2013. (VI. 
28.) NGM rend. 
4. § (1) bek. 

A tevékenység 
bejelentésétől a 
nyilvántartásból 
való törlésig a 
23/2013. (VI. 
28.) NGM rend. 
5. § (1) 
bekezdésében 
meghatározott 
esetekben. 

A járási 
hivatal 
illetékességi 
területén 
lakóhellyel/sz
ékhellyel 
rendelkező 
társasházkeze
lő 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végző 
természetes 
személyek és 
gazdálkodó 
szervezetek 
 

A 
tevékenységet 
végző 
bejelentése. 

személyes, 
közérdekből 
nyilvános 
adat 



3. 

Temetkezési szolgáltatást 
végzők nyilvántartása 

Excel 
táblázat 

A szolgáltatást végzők 
jogszabályszerű működése. 

2009. évi LXXVI. 
tv. 26. §, 
145/1999 (X. 1.) 
Korm. rend. 59. 
§ (1) bek. 

A szolgáltatási 
tevékenység 
engedélyezésétől 
a szolgáltatási 
tevékenység 
megszűnésével a 
nyilvántartásból 
való törlésig. 

A járási 
hivatal 
illetékességi 
területén 
székhellyel 
rendelkező 
Temetkezési 
szolgáltatást 
végzők 

A 
tevékenységet 
végző 
bejelentése. 

közérdekből 
nyilvános 
adat 

4. 

Tankötelesek nyilvántartása Excel 
táblázat 

A tankötelesekkel 
kapcsolatos járási 
hatáskörök gyakorlása, a 
tankötelezettség 
teljesítésének nyomon 
követése. 

2011. évi CXC. 
tv. 45. § (8) bek. 

Ameddig a 
gyermek 
tanköteles 
(2011. évi CXC. 
tv. 45. § (2)-(3) 
bek. 

A járási 
hivatal 
illetékességi 
területén 
lakóhellyel 
rendelkező 
tanköteles 
korú 
gyermekek. 

jegyző személyes 

5. 

WINSZOC elektroni
kus 

szociális, egyéb ellátások 
nyilvántartása 

335/2005.(XII.29
) Korm. rendelet 
 

folyamatos ügyfelek kérelmek, 
egyéb 
nyilvántartáso
k 

személyes 

6. 

PTR elektroni
kus 

szociális, gyámügyi 
ellátások nyilvántartása 

- a szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról szóló 
1993. évi III. 
törvény (Szt. 
18./B.§)  
- a   szociális   és 
gyermekvédelmi  
ellátások  
országos  
nyilvántartásáról  
szóló 
392/2013.(XII.12
.) Korm. rendelet  
 

folyamatos ügyfelek kérelmek, 
egyéb 
nyilvántartáso
k 

személyes 

7. 

CST INFO elektroni
kus 

szociális, gyámügyi 
eljárásokban ellátásra való 
jogosultság, jövedelmi 
feltételek ellenőrzése 

az 
államháztartásró
l szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 
106. § (5) 
bekezdés 
c)pontja. 
 
 
 

folyamatos ügyfelek kérelmek, 
nyilatkozatok 

személyes 



8. 

HIR elektroni
kus 

jogi segítségnyújtás, 
áldozatsegítés ügyekben 
iktatóprogramban való 
rögzítés 

A 
bűncselekménye
k áldozatainak 
segítéséről és az 
állami 
kárenyhítésről 
szóló 2005. évi 
CXXXV. tv.; 
A jogi 
segítségnyújtásró
l szóló 2003. évi 
LXXX, tv, 

folyamatos ügyfelek kérelmek, 
egyéb 

személyes 

9. 

hadigondozottak táblázat jogszabályban rögzített 
feladat 

A 
hadigondozásról 
szóló 1994. évi 
XLV. törvény, 
-   a  
hadigondozásról  
szóló 1994.évi 
XLV. törvény 
végrehajtásáról 
szóló113/1994. 
(VIII.31.) Korm. 
rendelet 
 

folyamatos ügyfelek kérelmek, 
egyéb 

személyes 

10. 

gyámügyi nyilvántartás papír 
alapú 

védelembe vett, ideiglenes 
hatállyal elhelyezett, 
nevelésbe vett 
gyermekekről, gyámság 
vagy gondnokság alatt 
állókról, a vagyonnal 
rendelkező gyermekekről  

a gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi 
igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. 
törvény  
a 
gyámhatóságokr
ól, 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 ügyfelek egyéb személyes 



11. 

Integrált Rendszer   IR elektroni
kus, 
papír 
alapú 

ügyfelek adatainak 
nyilvántartása, ellátás 
megállapítása, közvetítés 
céljából, foglalkoztatói 
adatbázis, támogatások 
intézése 

1991. évi IV. tv. 
57/A§ 

folyamatos ügyfelek, 
munkaadók 

személyi 
azonosítók, 
iskolai 
végzettséget 
igazoló 
okmányok, 
cégnyilvántartá
s 

személyes 

12. 
Szabálysértési 
nyilvántartási rendszer  
SZNYR 

elektroni
kus 

szabálysértések 
nyilvántartása 

2012. évi II. tv. folyamatos szabálysértők személyi 
azonosítók,  

személyes 

13. 
Foglalkoztatási és 
Közfoglalkoztatási 
Adatbázis  FOKA 

elektroni
kus 

foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők 
nyilvántartása 

1991. évi IV. tv. 
57/B 

folyamatos FHT-ban 
részesülő 
ügyfelek 

IR, személyi 
azonosítók 

személyes 

14. 

OÁIR online 
adatbáz
is 

nyilvántartás/ellenőrzés 119/2007 
(X.18.) FVM 
rendelet 

az állattartó 
nyilvántartásb
ól való 
törléséig 

állattartók állattartó 
bejelentése 

személyes 

15. 

ALI online 
adatbáz
is 

nyilvántartás 99/2002 (XI.5.) 
FVM rendelet 

az állattartó 
nyilvántartásb
ól való 
törléséig 

állattartók állattartó 
bejelentése 

személyes 

16. 
TRACES online 

adatbáz
is 

nemzetközi élő állat 
száll. 

142/2011/EU 
bizottsági rend
elet 

5 évig állattartók/á
llatkeresked
ők 

állattartó 
bejelentése 

személyes 

 


