
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztálya 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 

Jogi segítségnyújtás és 

áldozatsegítés szakrendszer 

elektronik

us 

A kérelmek elbírálása, a 

visszatérítési kötelezettség 

teljesítésének ellenőrzése, 

vármegyei és országos 

statisztikai adatgyűjtés a 

jogi segítségnyújtás és az 

áldozatsegítés területén. 

A 

bűncselekménye 

k áldozatainak 

segítéséről és az 

állami 

kárenyhítésről 

szóló 2005. évi 

CXXXV. törvény 

16. § és a jogi 

segítségnyújtásró 

l szóló 2003. évi 

LXXX. törvény 

33-35.§ 

10 év Áldozatsegítés 

i támogatások 

és jogi 

segítségnyújtá 

s iránti 

kérelmeket 

előterjesztők, 

terheltek, 

eljárás alá 

vont 

személyek, 

peres 

ellenérdekű 

felek. 

Ügyfelek 

kérelmei és 

azok 

mellékletei, 

nyomozó 

hatóság, 

ügyészség, 

bíróság 

igazolása. 

személyes/k 

ülönleges/bű 

nügyi 

személyes 

2 

Pártfogói rendszer elektronik

us 

A büntetések, az 

intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. 

évi CCXL. törvényben 

foglalt feladatok teljesítése. 

A büntetések, az 

intézkedések, 

egyes 

kényszerintézked 

ések és a 

szabálysértési 

elzárás 

végrehajtásáról 

szóló 2013. évi 

CCXL. törvény 

76. § - 81. § 

Törvény eltérő 

rendelkezése 

hiányában a 

büntetés, az 

intézkedés 

végrehajtása 

befejezéséig vagy 

végrehajthatósá 

ga megszűnéséig 

Elítéltek Büntetést, 

intézkedést 

kiszabó, 

elrendel_ 

bíróságok, 

ügyészségek 

dokumentumai 

, a végrehajtás 

során az elítélt 

és a BVOP által 

rendelkezésün 

kre bocsátott 

adatok 

személyes/k 

ülönleges/bű 

nügyi 

személyes 

3 

ARE nyilvántartás elektronik

us 

Az adósságrendezés 

kezdeményezésére, az 

adósságrendezés 

kezdeményezésének, illetve 

lefolytatásának sikertelenségére, a 

bírósági adósságrendezés 

elrendelésére, az 

adósságrendezési eljárás 

2015. évi CV. 

törvény - a 

természetes 

személyek 

adósságrendezéséről 

16. § (1) 

10 év Adósságrendezés

i eljárás hatálya 

alá tartozó 

személyek 

Ügyfelek kérelmei 

és azok 

mellékletei, 

hitelezők, bíróság 

által rendelkezésre 

bocsátott adatok 

személyes 

adatok 



szakaszaira, a bírósági 

adósságrendezés elrendelésének 

elutasítására, a bírósági 

adósságrendezési eljárás 

megszüntetésére, az eljárás során 

hozott érdemi határozatokra, 

valamint az eljárás hatálya alá 

tartozó személyekre vonatkozóan 

adatok nyilvántartása. 

4 

 

Megtiltott szolgáltatási 

tevékenység nyilvántartása 

excel A Komárom – Esztergom 

vármegyében, ellátási 

szerződéssel nem rendelkező azon 

nem állami szolgáltatókról 

vezetett nyilvántartás, amelyek 

tekintetében a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatási tevékenységet a 

Kormányhivatal végleges 

döntésével megtiltotta 

A szolgáltatási 

tevékenység 

megkezdésének és 

folytatásának 

általános 

szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. 

törvény 29. § (2) 

bekezdése 

A megtiltott 

szolgáltatási 

tevékenység időbeli 

hatálya 

Azon 

szolgáltatók, 

amelyek 

tekintetében a 

szolgáltatási 

tevékenység 

folytatását 

végleges 

döntésével 

megtiltotta a 

szolgáltatás 

felügyeletét 

ellátó hatóság 

Hatósági eljárás 

során az ügyfél 

által szolgáltatott, 

valamint a hatóság 

által hivatalból 

beszerzett adatok 

Közérdekből 

nyilvános adat 

5 

Engedélyezéshez kötött 

tevékenységet folytató 

szolgáltatók nyilvántartása 

excel A Komárom – Esztergom 

vármegyében szociális és 

gyermekvédelmi tevékenységet 

végző ellátási szerződéssel nem 

rendelkező azon nem állami 

szolgáltatókról vezetett 

nyilvántartás, amelyek 

tekintetében a szolgáltatási 

tevékenységet a Kormányhivatal 

végleges döntésével engedélyezte 

A szolgáltatási 

tevékenység 

megkezdésének és 

folytatásának 

általános 

szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. 

törvény 26. § (1)-(2) 

bekezdése  

 

Az engedély 

érvényességi ideje 

Az engedélyezett 

és felügyelt - 

ellátási 

szerződéssel nem 

rendelkező – 

szociális, 

gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi 

szolgáltatásokat 

nyújtó nem 

állami 

szolgáltatók 

Hatósági eljárás 

során az ügyfél 

által szolgáltatott, 

valamint a hatóság 

által hivatalból 

beszerzett adatok 

Közérdekből 

nyilvános adat 

 


