
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai 

 

Adatkezelő szerv. 
egység 

Adatbázis, nyilvántartás 
neve, formátuma 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés 
időtartama 

Érintettek köre Adatok forrása Kérdőív 
elérhetősége 

Adatvédelmi nyilvántartásba 
bejelentendő nyilvántartás 
azonosító adatai 

Adóügyi ügyintéző ASP, adó szakrendszer 
Elektronikus nyilvántartás 

önkormányzati adók és adók módjára 
behajtandó köztartozások 
nyilvántartása 

Az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény 124. §-a,  

folyamatos adóalanyok és más 
köztartozások alanyai 

adóbevallások, bejelentések, 
más hatóság megkeresései, 
közhiteles nyilvántartások, 
hatósági adatszolgáltatások, 
bankszámlakivonatok, 
pénzintézetek 
adatszolgáltatásai,  

- - 

Igazgatási ügyintéző EAK, elektronikus 
(Elektronikus Anyakönyvi 
Rendszer) 
a) az elektronikus 
anyakönyv, 
b) az apai elismerő 
nyilatkozatok nyilvántartása, 
c) az anyakönyvi és 
névváltoztatási okiratok 
nyilvántartása, 
d) a jogosultsági 
nyilvántartás és 
e) a papír alapú 
anyakönyvek nyilvántartása. 
 

a személyazonosság, az anyakönyvi 
események bekövetkezésének, az azok 
alapján létrejövő családi 
kapcsolatoknak, valamint a házasság és 
a bejegyzett élettársi kapcsolat 
megszűnésének igazolása céljából 
személyi alapnyilvántartás 

2010. évi I. törvény 69-72.§ 

 

 
 

folyamatos, 
határidő nélkül 

minden Magyarországon 
történt anyakönyvi esemény 
érintett személyei, valamint 
külföldön történt anyakönyvi 
esemény érintett magyar 
állampolgárai  

EAK: 
Személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás 
papír alapú anyakönyi 
nyilvántartás 
kórházaktól, ügyfelektől 
kapott okiratok, bejelentések, 
jegyzőkönyvek 
 

- - 

Igazgatási ügyintéző Papír alapú anyakönyvi 
nyilvántartás 
a) a papír alapú anyakönyv 
és 
b) a papír alapú 
anyakönyvbe tett 
bejegyzések betűrendes 
névmutatója. 
(már bejegyzés csak az 
EAK-ba történik) 

a személyazonosság, az anyakönyvi 
események bekövetkezésének, az azok 
alapján létrejövő családi 
kapcsolatoknak, valamint a házasság és 
a bejegyzett élettársi kapcsolat 
megszűnésének igazolása céljából 
személyi alapnyilvántartás 

2010. évi I. törvény  69-72.§ 

 

folyamatos, 
határidő nélkül 

minden Magyarországon 
történt anyakönyvi esemény 
érintett személyei, valamint 
külföldön történt anyakönyvi 
esemény érintett magyar 
állampolgárai 

Személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás 
papír alapú anyakönyi 
nyilvántartás 
kórházaktól, ügyfelektől 
kapott okiratok, bejelentések, 
jegyzőkönyvek 
 

- - 

Titkársági ügyintéző Polgári védelmi szervezet- 
nyilvántartás Formátuma: 
papíralapú nyilvántartás és 
elektronikus nyilvántartás 

Az emberi élet és a létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javak védelme, 
polgári védelmi kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása, valamint gazdasági és 
anyagi szolgáltatási kötelezettség 
teljesítése céljából 
 

2011. évi CXXVIII. törvény 
71. §; 
2011. évi CXIII. törvény 14. § 
 
 

Adatkezelés 
időtartama 
változó. 
Maximum 
adatkezelési 
időtartam az 
egyén 18. életéve 
és a mindenkori 
öregségi 
nyugdíjkorhatár 
eléréséig tart. 
 

Vértesszőlősi lakosok, 
dolgozók 

a munkáltató, egyéni 
vállalkozó által teljesített 
adatszolgáltatás, 
a hadkiegészítő parancsnokság 
nyilvántartása, 
a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás, 
 

- - 

Titkársági ügyintéző Technikai eszköz 
nyilvántartás. Formátuma: 
papíralapú nyilvántartás és 
elektronikus nyilvántartás 

Az emberi élet és a létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javak védelme, 
polgári védelmi kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása, valamint gazdasági és 
anyagi szolgáltatási kötelezettség 
teljesítése céljából 
 

2011. évi CXXVIII. törvény 
71. §; 
2011. évi CXIII. törvény 14. § 

 

Amíg a technikai 
eszköz képes a 
célját ellátni. 

Vértesszőlősön lévő technikai 
eszköz tulajdonosa 

a munkáltató, egyéni 
vállalkozó által teljesített 
adatszolgáltatás, 
a hadkiegészítő parancsnokság 
nyilvántartása, 
a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás, 
a központi közúti közlekedési 
nyilvántartó szerv által vezetett 
járműnyilvántartás. 

- - 



Titkársági ügyintéző Befogadóhely nyilvántartás. 
Formátuma: papíralapú 
nyilvántartás és elektronikus 
nyilvántartás 

Az emberi élet és a létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javak védelme, 
polgári védelmi kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása, valamint gazdasági és 
anyagi szolgáltatási kötelezettség 
teljesítése céljából 
 

2011. évi CXXVIII. törvény 
71. §; 
2011. évi CXIII. törvény 14. § 

 

Amíg a 
befogadóhely 
képes a célját 
ellátni. 

Vértesszőlősön levő ingatlan 
tulajdonosa 

a munkáltató, egyéni 
vállalkozó által teljesített 
adatszolgáltatás, 
a hadkiegészítő parancsnokság 
nyilvántartása, 
a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás, 
a központi közúti közlekedési 
nyilvántartó szerv által vezetett 
járműnyilvántartás 

- - 

Hatósági ügyintéző Bejelentéshez és 
engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységek 
nyilvántartása 
 
Formátuma: elektronikus 
nyilvántartás 
 

ipar- és kereskedelmi adatok 
nyilvántartása 

210/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendelet  
bejelentéses üzlet esetén a 6. § 
(1) bek., működési engedélyes 
üzletnél a 9. § (1) bek. 

folyamatos ipar- és kereskedelmi eljárások 
ügyfelei 

- bejelentések - - 

Hatósági ügyintéző Telepengedélyhez vagy 
bejelentéshez kötött 
tevékenységek 
nyilvántartása 
 
Formátuma: elektronikus 
nyilvántartás 
 

ipar- és kereskedelmi adatok 
nyilvántartása 

57/2013. (II.27.) 
Kormányrendelet 
8. § (1) bek. 
 

folyamatos ipar- és kereskedelmi eljárások 
ügyfelei 

- engedélykérések, 
bejelentések 

- - 

Hatósági ügyintéző Vásárok, piacok 
nyilvántartása 
 
Formátuma: elektronikus 
nyilvántartás 
 

vásárok, piacok adatainak 
nyilvántartása 

55/2009. (III. 13.) Korm. 
rendelet 
4. § (5) bek. 

folyamatos ipar- és kereskedelmi eljárások 
ügyfelei 

- engedélykérések, 
bejelentések 

- - 

Hatósági ügyintéző Szálláshely nyilvántartás 
elektronikus nyilvántartás 
 

szálláshelyek adatainak nyilvántartása 239/2009. (X. 20.) Korm. 
rendelet 12. § (2) bek. 
 

folyamatos ipar- és kereskedelmi eljárások 
ügyfelei 

- bejelentések - - 

Hatósági ügyintéző Rendezvénytartási 
engedélyek nyilvántartása 
 
Formátuma: elektronikus 
nyilvántartás 
 

rendezvények adatainak nyilvántartása 23/2011. (III.8.) 
Kormányrendelet 6. § (1) 
bekezdés 

folyamatos ipar- és kereskedelmi eljárások 
ügyfelei 

- bejelentések - - 

Hatósági ügyintéző Ebnyilvántartás  
 
Formátuma: elektronikus 
nyilvántartás  

illetékességi területen tartott ebek és 
állattartóik nyilvántartása 

1998. évi XXVIII. törvény 
az állatok védelméről és 
kíméletéről 42/B. § (1) bek. 
 

3 év állattartók - bejelentések, 
hatósági észlelések 

- - 

Igazgatási ügyintéző Szociális nyilvántartás 
WinSzoc, digitális 

A jegyző a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörébe tartozó szociális 
ellátásokra való jogosultság 
megállapítása, az ellátások biztosítása, 
fenntartása és megszüntetése céljából 
nyilvántartást vezet. 

A nyilvántartás tartalmazza a 
a) jogosult és az adott ellátás 
megállapítása során a szociális 
igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 
(Szoc. tv.) rendelkezései, illetve 
a települési önkormányzat 
rendelete alapján figyelembe 
vett más személyek 
aa) természetes 
személyazonosító adatait, 
ab) belföldi lakó- vagy 
tartózkodási helyét, 
ac) Társadalombiztosítási 
Azonosító Jelét; 

50 év szociális támogatást 
kérelmezők, továbbá a Szoc. 
tv. szerint velük egy 
háztartásban élő közeli 
hozzátartozóik, vagy 
háztartásuk tagjai 

ügyfél kérelme, KEKKH 
adatai 

- - 



b) a jogosult állampolgárságát, 
illetve bevándorolt, letelepedett, 
menekült, oltalmazott vagy 
hontalan jogállását; 
c) a jogosultsági feltételekre és 
az azokban bekövetkezett 
változásokra vonatkozó 
adatokat; 
d) a szociális ellátás 
da) megnevezését, 
db) jogcímét, 
dc) összegét, 
dd) megállapítására, 
megváltoztatására, 
megszűnésére vagy 
megszüntetésére vonatkozó 
adatokat, 
de) megszűnésének vagy 
megszüntetésének jogcímét; 
e) a szociális ellátásra való 
jogosultsággal összefüggő 
érdemi döntés jogerőre 
emelkedésének időpontját; 
f) a szociális ellátás 
megállapítása során figyelembe 
vett, egy főre vagy egy 
fogyasztási egységre jutó 
jövedelem összegét; 
g) a Szoc. tv. 3. § (3) és (4) 
bekezdése szerinti személy 
esetében a Magyarországon 
tartózkodás jogcímét, 
hozzátartozói jogcímen történő 
tartózkodás esetén a rokoni 
kapcsolatot; 
j) az ellátás jogosulatlan és 
rosszhiszemű igénybevételét 
megállapító jogerős döntés 
esetén az érintett ellátás 
megnevezését és az ellátás 
megtérítendő összegét;  
l) a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez 
nyújtott települési támogatás 
természetbeni szociális ellátás 
formájában történő nyújtása 
esetén 
la) a támogatott szolgáltatást 
szolgáltatási vagy 
közszolgáltatási szerződés 
alapján szerződőként igénybe 
vevő fogyasztónak és a 
fogyasztási helynek a szolgáltató 
általi azonosításához szükséges 
adatot, 
lb) a lakáscélú kölcsönszerződés 
adósának és adóstársának a 
kölcsönt nyújtó pénzintézet 
általi azonosításához szükséges 
adatot. 
 
Adatkezelés jogalapja: 



Szoc. tv. 18. §-a.   
Igazgatási ügyintéző Óvodai nevelésben 

részvételre kötelezettek 
(excel) 

Óvodai nevelésben részvételre 
kötelezett gyermekek nyilvántartása 

2011. évi CXC. tv. 45. § (8), 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rend. 20. § 

óvodai 
jogviszony 
megszűntéig 

Vértesszőlős településen 
óvodai nevelésben részvételre 
kötelezett gyermekek  

Népesség-nyilvántartás - - 

Gazdálkodási ügyintéző Vagyonkataszter az önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan vagyon nyilvántartása 

147/1992. (XI. 6.) Korm. 
rendelet 3. §-a 
az önkormányzatok 
tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon nyilvántartási és 
adatszolgáltatási rendjéről 
 

folyamatos Vértesszőlős Község 
Önkormányzata 

tulajdoni lap (ingatlan-
nyilvántartás adatai) 

- - 

Hatósági ügyintéző A partnerek által adott 
javaslatok, vélemények 
nyilvántartása,  
az el nem fogadott 
partnerségi javaslatok, 
vélemények indokolásának 
nyilvántartása 
elektronikus nyilvántartás 
 

A vélemények nyilvántartása 
 

314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos 
jogintézményekről (29. §) 
és Vértesszőlős Község 
Önkormányzata Képviselő-
testületének 4/2017. (III.10.) 
önkormányzati rendeletének 
10. §-a. 

folyamatos partnerségi eljárásba 
bejelentkezettek 

beérkezett partnerségi 
vélemények 

- - 

Hatósági ügyintéző Helyi védelem 
nyilvántartása, elektronikus 
nyilvántartás 
 

A helyi védelemről az önkormányzat a 
településképi rendeletben 
meghatározott nyilvántartási szabályok 
szerinti nyilvántartást vezet  

314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet - a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos 
jogintézményekről 
23/D. § - Településkép 
védelméről szóló 
önkormányzati rendelet 

folyamatos Vértesszőlős községben helyi 
védett épületek 

helyi településkép védelméről 
szóló rendelet 

- - 

         
         

 


