
Személyes adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

Általános igazgatás

Nyilvántartás megnevezése Jogszabályi hivatkozás
Közszolgálati nyilvántartás 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról 

(továbbiakban Ktv.).

Köztisztviselők továbbképzéséről nyilvántartás 199/1998.  (XII.4.)  Korm.  Rendelet  a  köztisztviselők 
továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről 
14. §.

Helyi önkormányzati képviselők nyilvántartása
(juttatások, tiszteletdíj, stb.)

2000.  évi  XCVI.  törvény  a  helyi  önkormányzati 
képviselk jogállásának egyes kérdéseiről,
37/2001.  (X.25.)  PM.  Rendelet  a  központosított 
illetményszámfejtési feladatokról, valamint a bér- és 
munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről

Intézményi munkaügyi információs rendszerben
(IMI  rendszerben)  tárolt  adatok (létszám,  álláshely, 
illetmény, juttatások, képzettség, stb.
adatok)

1992.  évi  LXIII.  törvény  a  személyes  adatok 
védelméről,
233/2001. (XII.10.) Kormány rendelet a közszolgálati 
jogviszonnyal  összefügg  adatkezelésre  és  a 
közszolgálati  nyilvántartásra  vonatkozó 
szabályokról,
7/2002.  (III.12.)  BM  rendelet  a  közszolgálati 
nyilvántartás egyes kérdéseiről,
172/2000. (X.18.) Kormány rendelet a központosított 
illetményszámfejtésről,
37/2001.  (X.25.)  PM.  Rendelet  a  központosított 
illetményszámfejtési feladatokról, valamint a bér- és 
munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről,
Ktv. 49. § - 49/N. §.

Vagyonnyilatkozatok nyilvántartása 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről,
2000.  évi  XCVI.  törvény  a  helyi  önkormányzati 
képviselk jogállásának egyes kérdéseiről.

A szabadság, és a munkából történ távollétek
nyilvántartása

Ktv. 41. §-a,
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
107. §, 115. §, 120. §, 130. § 140. § (továbbiakban Mt.).

Munkaidő kedvezményekkel kapcsolatos
nyilvántartások

Ktv. 39. § (4) bekezdés,
Mt. 115. §, 120. §, 140/A. §.

Rendkívüli munkavégzés elrendeléséről
nyilvántartás

Ktv. 40. §.

Iratkezelési  nyilvántartás,  beérkezett  küldemények 
nyilvántartása  (Kontroller  integrált  önkormányzati 
rendszer program)

1995.  évi  LXVI.  törvény  a  köziratokról,  a 
közlevéltárakról  és  a  magánlevéltári  anyag 
védelméről,
335/2005.  (XII.29.)  Korm.  rendelet  a  közfeladatot 
ellátó  szervek  iratkezelésének  általános 
követelményeiről.

Önkormányzati  tulajdonú ingatlanok  lakásbérlőiről 1993. évi LXXVIII.  törvény a lakások és helyiségek 



nyilvántartás bérletéről és elidegenítéséről
25/2002. (XII. 12.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről

Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok 
bérlőiről nyilvántartás

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások
és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről
25/2002. (XII. 12.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről

Önkormányzati tulajdonú földek
haszonbérlőiről nyilvántartás

Behajtandó köztartozások (fogyasztóvédelmi bírság, 
szabálysértési bírság, helyszíni bírság)

13/1991  (V.21)  PM.  Rendelet  a  települési 
önkormányzat  hatáskörébe  tartozó  adók  és  adók 
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról 
kezeléséről és elszámolásáról

Adózók  egyéni  törzsadatai  (helyi  iparűzési  adó, 
gépjármű  adó,  talajterhelési  díj,  illeték,  egyéb 
bevételek, idegen bevétel)

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 24.§ (4) 
bek.

Nyilvántartás hadigondozásba vett személyről A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény.

Nyilvántartás  a  jegyző  által  engedélyezett 
gyermekjóléti  szolgáltató  tevékenységről  és  az 
ellenőrzéssel kapcsolatos döntésekről.

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

Méhtartás nyilvántartás A méhállományok  védelméről  és  a  mézelő  méhek 
egyes  betegségeinek  megelőzéséről  és  leküzdésérl 
szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet.

Működési engedélyek nyilvántartása,
Nyitvatartási idő nyilvántartása

Az  üzletek  m0ködésének  rendjéről,  valamint  az 
egyes  üzlet  nélkül  folytatható  kereskedelmi 
tevékenységek  végzésének  feltételeiről  szóló 
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

Ebnyilvántartás 32/2004.  (VIII.  30.)  sz.  Kt.  rendelete  az  állatok 
tartásáról

Szabálysértési nyilvántartás A szabálysértésekről  szóló  1997.  évi  LXIX.  törvény 
végrehajtásáról szóló 11/2000. (I.23.) BM. rendelet.

Jegyzői  igazolás  a  Magyar  Állam  által  nyújtandó 
lakásépítési  kedvezmény  és/vagy  kiegészít 
kamattámogatás  igénybevételéhez  szükséges 
személyi feltételekről

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 
31.) Korm. rendelet.

Közgyógyellátás,  aktív  korú  nem  A  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III.  törvény  foglalkoztatottak  szociális  segélye, 
rendszeres  szociális  segély,  időskorúak  járadéka, 
nyugdíjas  bérlet  –  átmeneti  segély,  diák  bérlet 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  164/1995.  (XII.  27.) 
Korm.  rendelet  a  súlyos  mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről 
14/2000. (IV.  19.)  Kt.  sz.  rendelet az egyes szociális 



rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás,  átmeneti 
segély,  ápolási  díj,  rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
lakásfenntartási  támogatás,  mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményei

ellátásokról
6/2006.(III.31.) Kt. sz. rendelet a
gyermekvédelem helyi rendszeréről

Nyilvántartás  az  egészségügyi  szolgáltatásra  való 
jogosultságról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény


