
Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása 
  
Az adatkezelés célja  Adó- és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos 

ügyintézés. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 123. § (1) bekezdés, 124. § (1) 
bekezdés. 

Érintettek adózó  

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– természetes személyazonosító adatai 
– lakóhelye 
– tartózkodási helye 
– levelezési címe 
– telefonszáma 
– email címe 
– adóazonosító jele 
– adószáma 
– pénzintézeti számlaszáma  

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján az adó- és értékbizonyítványok (Irattári tételszám: 
A101) megőrzési ideje 8 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 



közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Állampolgársági eskü 
  
Az adatkezelés célja  Állampolgársági eskü letételének biztosítása 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– az állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
– a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. 

törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) 
Korm. rendelet 

Érintettek honosított személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve, 
– állandó lakcím, 
– honosítási okirat száma, 
– személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági 

igazolvány száma, 
– személyi azonosító 
– útlevélszám 
– személyazonosító igazolvány száma 
– családi állapot,  
– telefonszám,  
– e-mail cím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Címzettek  Budapest Főváros Kormányhivatala,  
az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezető,  
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H101) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az állampolgársági 
esküről felvett jegyzőkönyv nem selejtezhető. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 



gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Állattartással kapcsolatos kötelezés 
 

Az adatkezelés célja  Állattartással kapcsolatos kötelezési eljárás lefolytatása, 
kötelezés végrehajtása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 
– az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény 43. § 
Érintettek ügyfél 

tanú 
szakértő 
bejelentő 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

ügyfél, tanú, szakértő: 
– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, tartózkodási hely 
bejelentő: 
– név, 
– állandó lakcím, 
– e-mail cím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: M105) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az állattartási, 
állatvédelmi ügyekben keletkezett ügyiratok megőrzési 
ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 



vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Állattartástól eltiltás 
 

Az adatkezelés célja  Állattartástól eltiltás. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pont 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 

– az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 43. § 

Érintettek ügyfél 
tanú 
szakértő 
bejelentő 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

ügyfél, tanú, szakértő: 
– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 
– tartózkodási hely 
 
bejelentő: 
– név, 
– állandó lakcím, 
– e-mail cím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbítás más hatóság által 
lefolytatható eljárás kezdeményezése érdekében történhet. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: M105) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az állattartási, 
állatvédelmi ügyekben keletkezett ügyiratok megőrzési 
ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 



szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Állatvédelmi bírság kiszabása 
 

Az adatkezelés célja  Állatvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás 
lefolytatása, állatvédelmi bírság kiszabása, nyilvántartása, 
behajtása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 
– az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény 43. § 
– az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) 

Korm. rendelet  
– a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti 

szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények 
módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 

Érintettek ügyfél 
tanú 
szakértő 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

ügyfél, tanú, szakértő: 
– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 
– tartózkodási hely, 
 
bejelentő: 
– név, 
– állandó lakcím, 
– e-mail cím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbítás más hatóság által 
lefolytatható eljárás kezdeményezése érdekében történhet. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.  
1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület 
1592 Budapest, Pf.: 585. 
info@lechnerkozpont.hu 
06 (1) 279-2640, 06 (1) 279-2610 



 
(A 714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a 
Közigazgatási Szankciók Nyilvántartását a Lechner 
Tudásközpont Nonprofit Kft. vezeti) 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: M105) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az állattartási, 
állatvédelmi ügyekben keletkezett ügyiratok megőrzési 
ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása 
 

Az adatkezelés célja  Anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása az 
anyakönyvi kivonat adattartalmától eltérő adatkör 
igazolása érdekében. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
– az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes 

szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 
Érintettek kérelmező, kérelmező képviselője (ha a kérelmező nem 

természetes személy), anyakönyvezett személy, akiről a 
hatósági bizonyítvány kiállításra került 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. Kérelmező: 
– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve, 
– lakóhely 
 
2. Kérelmező képviselője: 
– viselt név 
– születési név 
– születési hely és idő 
– anyja neve 
– lakóhely 
 
3. Anyakönyvezett személy 
- anyakönyvi esemény típusa, ideje 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő az érintett vallásával 
kapcsolatos adatot kezel. 

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H104) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az anyakönyvi hatósági 
bizonyítvány kiállítása során keletkezett ügyiratok 
megőrzési ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 



adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Anyakönyvi ügyben többnyelvű formanyomtatvány kiállítása 
 

Az adatkezelés célja  Anyakönyvi ügyben többnyelvű formanyomtatvány 
kiállításával kapcsolatos eljárás lefolytatása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
– az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes 

szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 
12. §,  

– egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli 
bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén 
a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 
1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló Európai 
Parlament és a Tanács 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 
rendelete 

Érintettek ügyfél 
 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely 
– anyakönyvi esemény típusa, helye, ideje,  
– személyazonosító igazolvány száma, 
– személyi azonosító,  
– állampolgárság, 
– többnyelvű formanyomtatvány kézbesítési címe, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (Elektronikus Anyakönyvi Rendszer) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H104) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az anyakönyvi hatósági 
bizonyítvány kiállítása során keletkezett ügyiratok 
megőrzési ideje 5 év. 



Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Apai elismerő nyilatkozat megtétele 
 

Az adatkezelés célja  Apai elismerő nyilatkozat megtétele. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
– anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
– az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes 

szabályairól szóló 426/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 
Érintettek szülők, gyermek 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– lakóhely, 
– személyazonosító igazolvány száma 
– útlevél száma 
– vezetői engedély száma 
– személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági 

igazolvány száma, 
– személyi azonosító, 
– állampolgárság, 
– családi állapot,  
– házasságot felbontó ítélet száma és jogerőre 

emelkedésének dátuma,  
– házastárs halálesetének helye és ideje, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

A következő egészségügy adatok: 
– a szülés várható időpontja, helye, a fogantatás 

vélelmezhető időpontja 
Címzettek  Az adatkezeléssel kapcsolatban adattovábbításra nem kerül 

sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (Elektronikus Anyakönyvi Rendszer) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H102) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az állampolgársági 
esküről felvett jegyzőkönyv nem selejtezhető. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 



vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése  
 

Az adatkezelés célja  Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
– a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, 

valamint az élettársi viszony igazolásának 
megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény 

Érintettek bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők, tanúk 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– lakóhely, 
– személyazonosító igazolvány száma 
– útlevélszám 
– vezetői engedély száma 
– személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági 

igazolvány száma, 
– személyi azonosító,    
– állampolgárság, 
 
KSH statisztikai lapon:  
– bejegyzett élettársi kapcsolatok száma,  
– előző bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésének 

időpontja, 
– iskolai végzettség,  
– gazdasági aktivitás,  
– foglalkozás,  
– munkakör 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Címzettek  Az adatkezelés során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (Elektronikus Anyakönyvi Rendszer) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 69/I. 
§-a alapján az anyakönyvi alapiratok nem selejtezhetők, 
őrzésükről és nyilvántartásukról az  
anyakönyvvezető és a Magyar Nemzeti Levéltár az 
adatvédelmi szabályok megtartásával, továbbá 



a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi 
szerv, valamint az elektronikus anyakönyvi alapiratok 
tekintetében a nyilvántartó szerv gondoskodik. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Önkormányzati ingatlanok bérlőinek kérelmeivel, panaszaival kapcsolatos 
ügyintézés 

 
Az adatkezelés célja  Az önkormányzati ingatlanok bérlőinek kérelmeinek 

elbírálása, panaszainak kivizsgálása, intézkedések 
foganatosítása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont 
– a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény  

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pont 

– lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/2006. (V.31.) 
önkormányzati rendelet 

– az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti 
díjának megállapításáról és a lakbértámogatásról 
szóló15/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

Érintettek Önkormányzati ingatlan bérlője 
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– lakóhely, tartózkodási hely, 
– telefonszám, 
– e-mail cím, 
– egyéb adat, amelyet az érintett önkéntesen közöl a 

kérelemben, panaszban 
Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  – Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
– Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatala 
– MOVINNOV Kft. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: I104, I108, U619) és az 
adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján az eljárás során 
keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 



vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Birtokvédelmi eljárás 
 

Az adatkezelés célja  Birtokvédelmi eljárás lefolytatása 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 

– a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 
szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 18. § (1) 
bekezdés 

Érintettek – birtokvédelmi eljárásban részt vevő felek 
– tanú 
– szakértő 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

A birtokvédelmi eljárásban részt vevő felek és a tanú 
– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 
– tartózkodási hely 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során személyes adatok továbbítására nem kerül 
sor. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során az adatfeldolgozó igénybevételére nem 
kerül sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H702) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az eljárás során 
keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 5 év.  

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 



adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
 

Az adatkezelés célja  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj Programban való részvételre pályázók 
pályázatainak elbírálása, a résztvevők támogatásához 
szükséges adatok nyilvántartása.  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 
– a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az 

általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet 

Érintettek BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj Programban résztvevő és pályázó, valamint a 
pályázóval közös háztartásban élő hozzátartozó 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– Neptun azonosító, 
– ETR azonosító, 
– állandó lakcím, 
– szociális helyzettel kapcsolatos adatok, 
– középiskola neve, 
– felsőoktatási intézmény neve, 
– adóazonosító jel, 
– TAJ szám 
– telefonszáma,  
– e-mail címe 
 
2. A pályázóval közös háztartásban élő személy 

vonatkozásában: 
– természetes személyazonosító adatai, 
– belföldi lakóhelye, 
– havi nettó jövedelme, 
– a szülők vonatkozásában: elváltak, különváltak-e, 

gyermekét/gyermekeit egyedül neveli-e*, 
– munkanélküliség ténye*. 
 
A *-gal jelölt adatok megadása a pályázat benyújtása 
során nem kötelező! 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

1. A pályázó vonatkozásában: 
– fogyatékossággal élő-e, ha igen fogyatékosság 

megnevezése, mértéke. 



2. A pályázóval közös háztartásban élő személy 
vonatkozásában: 

– tartós betegség, rokkantság ténye. 
 
A különleges személyes adatok megadása a pályázat 
benyújtása során nem kötelező! 

Címzettek  – Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (9021 Győr, 
Városház tér 3.), a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren 
keresztül 

– Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 
1418) a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszeren keresztül 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
- 1381 Budapest, Pf. 1407. 
- nea@emet.gov.hu  
- +36 1-550-2800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján  
– képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvek és azok 

mellékletei (Irattári tételszám: U101-U106) nem 
selejtezhetők, 

– az oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú 
pályázatok, támogatások, ösztöndíjak megállapításával 
kapcsolatban keletkezett ügyiratok (Irattári tételszám: 
P141) megőrzési ideje 10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog az érintett egyértelmű 
hozzájárulása alapján kezelt különleges adatai 
vonatkozásában gyakorolható, a törléshez való jog 
egyébként GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) pontja 
alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a személyes 
adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó 
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 
végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Címigazolás kiállítása 
 

Az adatkezelés célja  Kérelemre címigazolás kiállítása az ügyfél részére 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 
345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím,  
– tartózkodási hely, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (központi címregiszter) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H203) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a címnyilvántartással 
kapcsolatos ügyintézés során keletkezett ügyiratok 
megőrzési ideje 2 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Címképzéssel, adattisztítással kapcsolatos feladatok 
 

Az adatkezelés célja  A központi címregiszterben a telekegyesítést, 
telekmegosztást, épületbontást, társasház alapítást, 
társasház alapító okirat módosítást, társasház megszűnését, 
tanya elnevezést és megállapítást, közterület és magánút 
elnevezését, házszám megállapítását követő címképzéssel 
kapcsolatos feladatok elvégzése, közterület nevének, 
jellegének módosítása, helyrajzi szám egyeztetés,  
címmódosítás. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 
Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím, 
– személyi szám, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (központi címregiszter) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H204 és H205) és az 
adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján a központi 
címregiszterrel kapcsolatos ügyek alapiratai nem 
selejtezhetők, a központi címregiszterrel kapcsolatos 
ügyek egyéb iratok megőrzési ideje 2 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 



adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Gyermek családi jogállásának rendezése 
 

Az adatkezelés célja  Gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos 
eljárás lefolytatása (apaság bírói megállapítása, apaság 
vélelmének megdöntése, apai elismerő nyilatkozat). 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
– anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

Érintettek gyermek, apa, anya, vélelmezett apa, gondnok, gyám 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely, 
– személyazonosító igazolvány száma, 
– útlevélszám, 
– személyi azonosító, 
– vezetői engedély száma, 
– állampolgárság, 
– családi állapot, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Meg nem született gyermek esetén a terhességgel 
kapcsolatos egészségügyi adat. 

Címzettek  születést nyilvántartó anyakönyvvezető 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (Elektronikus Anyakönyvi Rendszer) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H102) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az állampolgársági 
esküről felvett jegyzőkönyv nem selejtezhető. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 



közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Családvédelmi koordináció 
 

Az adatkezelés célja  A családvédelmi koordinációért felelős szerv 
hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos feladatainak 
ellátása, a bántalmazott és a bántalmazó meghallgatása, a 
szükséges intézkedések kezdeményezése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható 

távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 4. § (1) 
bekezdése 

Érintettek bántalmazó és a bántalmazott 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– tartózkodási hely címe,  
– értesítési (levelezési) cím,  
– szálláshely címe, 
– a hozzátartozók közötti erőszakra, illetőleg annak 

veszélyére vonatkozó tények, adatok. 
Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az érintett által a bántalmazással összefüggésben önként 
közölt egészségügyi adatok, szexuális életére vagy 
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

Címzettek  A családvédelmi koordinációs felelős szerv az 
együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének eleget 
téve tájékoztatja a jelzést küldő intézményt a megtett 
intézkedésekről, emellett a családon belüli konfliktus 
rendezése érdekében megkeresi a családsegítő szolgálatot, 
kiskorú gyermek érintettsége esetén pedig értesíti a 
gyámhatóságot. 
 
A családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásáról 
és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a 
rendőrséget. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatok eljárás kezdeményezése esetén az eljárás 
megindításáig, eljárás megindításának hiányában 
legfeljebb három hónapig kezelhetők. 



Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog az érintett egyértelmű 
hozzájárulása alapján kezelt különleges adatai 
vonatkozásában gyakorolható, a törléshez való jog 
egyébként GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) pontja 
alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a személyes 
adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó 
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 
végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Ebösszeírás 
 

Az adatkezelés célja  A városban tartott ebekről nyilvántartás vezetése, 
ebrendészeti hozzájárulás beszedése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény 42/B. § (2) bekezdés 

Érintettek ebtulajdonos 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím, 
– telefonszám,  
– e-mail cím, 
– az eb fajtája, neme, születési ideje, színe, hívóneve, 

tartási helye, transzponder sorszáma, oltási könyv 
száma, veszélyessé minősítésének ténye 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B. (3) bekezdése alapján a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi és 
Állatvédelmi Igazgatósága. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő az ebtartás megszüntetésekor törli az 
adatokat. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

A törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 
pontja alapján nem gyakorolható az eb tartásának 
időtartama alatt (az adatkezelés a személyes adatok 
kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve 
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 
végrehajtása céljából szükséges). 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Hagyatéki eljárás 
 

Az adatkezelés célja  Hagyatéki eljárás lefolytatása, hagyatéki leltár felvétele és 
továbbítása a közjegyző felé. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 
– a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. 

törvény 116. § (1)-(3) bekezdés, 117. § (1)-(2) 
bekezdés 

Érintettek – örökhagyó 
– hagyatéki eljárásban érdekelt természetes személy 
– hagyatéki eljárásban érdekelt természetes személy 

törvényes képviselője, amennyiben az öröklésben 
érdekelt méhmagzat, kiskorú, cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt álló, ismeretlen helyen levő, 
vagy ügyeinek vitelében akadályozott személy 

– a hagyatéki eljárásban érdekelt jogalany képviselője 
– hagyatéki eljárásban közreműködő 
– a hagyatéki eljárásban közreműködő nem természetes 

személy képviselője 
– írásban tett végintézkedés őrzőjének vagy szóbeli 

végrendeletről tudomással bíró személy, illetve (ha 
gondnokság alatt állt) gondnoka 

– írásban tett végintézkedés nem természetes személy 
őrzőjének képviselője 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. Az örökhagyó vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 
– utolsó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, 
– állampolgársága, 
– halálesete bekövetkezésének helye, ideje, 
– családi állapota, 
– ha a rendelkezésre álló adatok alapján az örökhagyó 

a halálakor közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági 
végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám, gondnok 
vagy bizalmi vagyonkezelő volt, ennek ténye, 

– gondnokság alatt állásának ténye. 
 

2. A hagyatéki eljárásban érdekelt természetes személy 
vonatkozásában: 
– természetes személyazonosító adatai, 
– lakóhelye és tartózkodási helye, 



– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 
fax, e-mail)*, 

– az eljárásban való érdekeltségét megalapozó ok 
(végintézkedésen, hozzátartozói kapcsolaton vagy 
egyéb jogviszonyon alapul). 

 
3. A hagyatéki eljárásban érdekelt természetes személy 

törvényes képviselője vonatkozásában: 
– természetes személyazonosító adatai, 
– lakóhelye és tartózkodási helye, 
– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 

fax, e-mail)*. 
 
4. A hagyatéki eljárásban érdekelt jogalany képviselője 

vonatkozásában: 
– neve,  
– címe, 
– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 

fax, e-mail)*. 
 
5. A hagyatéki eljárásban közreműködő vonatkozásában: 

– természetes személyazonosító adatai, 
– lakóhelye és tartózkodási helye, 
– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 

fax, e-mail)*. 
 
6. A hagyatéki eljárásban közreműködő nem természetes 
személy képviselője vonatkozásában: 

– neve,  
– címe, 
– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 

fax, e-mail)*. 
 
7. Az írásban tett végintézkedés őrzőjének vagy szóbeli 
végrendeletről tudomással bíró személy, illetve (ha 
gondnokság alatt állt) gondnoka vonatkozásában: 

– természetes személyazonosító adatai, 
– lakóhelye és tartózkodási helye, 
– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 

fax, e-mail)*. 
 
8. Az írásban tett végintézkedés nem természetes személy 
őrzőjének képviselője vonatkozásában: 

– neve,  



– címe, 
– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 

fax, e-mail)*. 
Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Dr. Kádár Györgyi, közjegyző 
9200 Mosonmagyaróvár, Károly u. 2. 
tel.: 96215623 
 
Dr. Csenárné dr. Kozák Ilona 
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 26. 
tel.: 96579746 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 
 

Magyar Államkincstár 
– 1054 - Budapest, Hold u. 4. 
– 1909 Budapest 
– asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
– +36-1-327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H802) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az eljárás során 
keletkezett ügyiratok nem selejtezhetők.  

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Haláleset anyakönyvezése 
 

Az adatkezelés célja  Haláleset anyakönyvezése. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
– halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról 

szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 
Érintettek elhunyt 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– személyazonosító igazolvány száma, 
– útlevélszám, 
– vezetői engedély száma, 
– személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági 

igazolvány száma, 
– születési anyakönyvi kivonat azonosítója, 
– házassági anyakönyvi kivonat azonosítója, 
– halotti anyakönyvi kivonat azonosítója, 
– személyi azonosító, 
– nem,  
– családi állapot,  
– haláleset helye és időpontja, 
– elhunyt személy anyja neve,  
– állampolgárság,  
– házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének helye és ideje, 
 
KSH statisztikai lapon:  
– életben lévő házastárs/bejegyzett élettárs születési helye 

és ideje, állampolgársága, lakó- és tartózkodási helye,  
– gyermekei száma,  
– iskolai végzettség, 
– gazdasági aktivitás,  
– foglalkozás,  
– munkakör,  
– foglalkozási viszony,  
– csecsemőhalálozás esetén: anya szüléseinek száma, anya 

családi állapota, házasságkötésének ideje, szülész 
szakorvos neve, egészségügyi intézmény neve 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Elhunytra vonatkozó egészségügyi adatok. 

Címzettek  lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzője 



Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (Elektronikus Anyakönyvi Rendszer) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 69/I. 
§-a alapján az anyakönyvi alapiratok nem selejtezhetők, 
őrzésükről és nyilvántartásukról az  
anyakönyvvezető és a Magyar Nemzeti Levéltár az 
adatvédelmi szabályok megtartásával, továbbá 
a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi 
szerv, valamint az elektronikus anyakönyvi alapiratok 
tekintetében a nyilvántartó szerv gondoskodik. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Hatósági bizonyítvány kiállítása 3,5 tonna össztömeget meghaladó 
tehergépjármű és autóbusz tároló helyének alkalmasságával kapcsolatban 

 
Az adatkezelés célja  Hatósági bizonyítvány kiállítása 3,5 tonna össztömeget 

meghaladó tehergépjármű és autóbusz tároló helyének 
alkalmasságáról 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § 
– a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 

LXXXIV. törvény 9. § 
Érintettek ügyfél, ügyfél képviselője 
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Kormányablak Osztály 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H803) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a hatósági bizonyítvány 
kiadása iránti kérelem elbírálása során keletkezett 
ügyiratok megőrzési ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 



adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Házasság anyakönyvezése 
 

Az adatkezelés célja  Házasság anyakönyvezése. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
– anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
– az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes 

szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 
– az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek 

eljárásáról és kijelöléséről, valamint az 
anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről 
szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 

Érintettek házasulók, tanúk 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja, apja neve, 
– lakóhely, 
– házasságkötést megelőző családi állapot, 
– személyazonosító igazolvány szám, 
– útlevélszám, 
– vezetői engedély száma, 
– személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági 

igazolvány száma, 
– születési anyakönyvi kivonat azonosítója, 
– házassági anyakönyvi kivonat azonosítója, 
– halotti anyakönyvi kivonat azonosítója, 
– személyi azonosító, 
– állampolgárság, 
 
KSH statisztikai lapon:  
– házasságok száma,  
– előző házasság megszűnésének időpontja, élve született 

és életben lévő gyermekek száma,  
– iskolai végzettség,  
– gazdasági aktivitás,  
– foglalkozás,  
– munkakör 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Címzettek  Az adatkezeléssel kapcsolatban adattovábbításra nem 
történik. 



Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (Elektronikus Anyakönyvi Rendszer) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 69/I. 
§-a alapján az anyakönyvi alapiratok nem selejtezhetők, 
őrzésükről és nyilvántartásukról az  
anyakönyvvezető és a Magyar Nemzeti Levéltár az 
adatvédelmi szabályok megtartásával, továbbá 
a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi 
szerv, valamint az elektronikus anyakönyvi alapiratok 
tekintetében a nyilvántartó szerv gondoskodik. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Házasság felbontásának anyakönyvezése 
 

Az adatkezelés célja  Házasság felbontásának anyakönyvezése. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
– anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

Érintettek házastársak 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve, 
– lakóhely 
– személyazonosító igazolvány száma 
– útlevél száma 
– vezetői engedély száma 
– személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági 

igazolvány száma, 
– személyi azonosító, 
– házasságkötés anyakönyvi azonosítója,  
– házassági anyakönyvi bejegyzés folyószáma,  
– házasságkötés helye és ideje,  
– ítélet jogerőre emelkedésének ideje, ügyszáma,  
 
KSH statisztikai lapon:  
– állampolgárság,  
– gyermekek száma,  
– annak ténye, hogy a gyermeket kinél helyezték el,  
– tartási kötelezettséggel kapcsolatos adatok,  
– iskolai végzettség,  
– gazdasági aktivitás,  
– foglalkozás,  
– munkakör,  
– foglalkozási viszony,  
– jogerős ítélet tartalma,  
– közös lakás használatával kapcsolatos igényéről való 

döntés,  
– házassági vagyonjogi igény érvényesítése 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Címzettek  Az adatkezelés során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (Elektronikus Anyakönyvi Rendszer) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 



Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 69/I. 
§-a alapján az anyakönyvi alapiratok nem selejtezhetők, 
őrzésükről és nyilvántartásukról az  
anyakönyvvezető és a Magyar Nemzeti Levéltár az 
adatvédelmi szabályok megtartásával, továbbá 
a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi 
szerv, valamint az elektronikus anyakönyvi alapiratok 
tekintetében a nyilvántartó szerv gondoskodik. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Házassági név megváltoztatása 
 

Az adatkezelés célja  Házassági név megváltoztatásával kapcsolatos kérelem 
teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
– anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely 
– személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági 

igazolvány száma, 
– házasságkötés helye ideje,  
– személyazonosító igazolvány 
– útlevél száma 
– vezetői engedély száma 
– személyi azonosító, 
– állampolgársága  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (Elektronikus Anyakönyvi Rendszer) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H106) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az anyakönyvi hatósági 
bizonyítvány kiállítása során keletkezett ügyiratok 
megőrzési ideje 2 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 



gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Házassági névviselési forma módosítása 
 

Az adatkezelés célja  Házassági névviselési forma módosításával kapcsolatos 
kérelem teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
– anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely,  
– házasságkötés helye ideje,  
– személyazonosító igazolvány 
– útlevél száma 
– vezetői engedély száma 
– személyi azonosító, 
– állampolgársága  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (Elektronikus Anyakönyvi Rendszer) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H106) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az anyakönyvi hatósági 
bizonyítvány kiállítása során keletkezett ügyiratok 
megőrzési ideje 2 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 



– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
 

Az adatkezelés célja  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 9. cikk (2) 
bekezdés b) pont 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 134-135. § 

Érintettek – a gyermek 
– a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő 
– a gyermek testvérei, 
– egyéb rokon, akinek eltartásáról a szülő gondoskodik 

A kezelt személyes adatok és 
különleges adatok kategóriái 

1. a gyermek 
– személyazonosító adatai, társadalombiztosítási 

azonosító jele és állampolgársága 
– nagykorú gyermek lakóhelye és tartózkodási helye 
– nagykorú gyermek által önként közölt sürgős 

elérhetősége (telefon, email)* 
– egészségi állapotára vonatkozó adat, 
– hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére 

vonatkozó adat, 
– bölcsődei ellátást nyújtó intézményére vagy 

szolgáltatójára, nevelési-oktatási intézményére, 
felsőoktatási intézményére vonatkozó adat,  

– családba fogadására vonatkozó adat, 
– jövedelmi helyzetére vonatkozó adat, 
– vagyoni helyzetére vonatkozó adat, 
– vér szerinti szülőjére vonatkozó adat, 
 
 
2. a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő  
– személyazonosító adatai, és a társadalombiztosítási 

azonosító jele, 
– jövedelmi helyzetére, vagyoni helyzetére, álláskeresési 

státuszára, lakókörnyezetére és lakáskörülményeire, 
iskolai végzettségére vonatkozó adat, 

– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 
email)* 

– lakóhelye és tartózkodási helye, 



 
3. a gyermek 
– testvéreinek személyazonosító adatai és 

társadalombiztosítási azonosító jele, 
– jövedelmi helyzetére, vagyoni helyzetére vonatkozó 

adat 
 
4. egyéb rokon, akinek eltartásáról a szülő gondoskodik 
– személyazonosító adatai és társadalombiztosítási 

azonosító jele, 
– jövedelmi helyzetére, vagyoni helyzetére vonatkozó 

adat 

Címzettek  A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását 
megállapító határozatot meg kell küldeni a bölcsődei 
ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak, nevelési-
oktatási vagy felsőoktatási intézménynek, ahol a gyermek 
bölcsődei ellátásban részesül, vagy amellyel a gyermek 
(nagykorúvá vált gyermek) óvodai, tanulói vagy hallgatói 
jogviszonyban áll. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: J109) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 
kiadott igazolások megőrzési ideje öt év. 
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek nyilvántartása nem selejtezhető (Irattári 
tételszám: J110). 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Hirdetmények kifüggesztése 
 

Az adatkezelés célja  Hirdetmények kifüggesztésével, záradékolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
Érintettek hirdetményben nevesített személyek 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– állampolgárság 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az ágazati jogszabályok alapján közzétételre kerülő adatok 
bárki számára megismerhetők. 
 
Az adatok továbbításra kerülnek a hirdetmény 
kifüggesztésével kapcsolatos megkeresést kibocsátó szerv 
részére. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H812) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a hirdetmények 
kifüggesztéséről kiállított igazolás megőrzési ideje 2 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Iktatás 
 

Az adatkezelés célja  Az önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyek 
továbbá egyéb ügyek hivatali intézése, az ügyiratok 
iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelő 
kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 

Érintettek természetes személy ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím 

– elektronikus levelezési cím 

– tartózkodási hely. 
Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (ASP 
Iratkezelő szakrendszer) 
– 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 
– info@nisz.hu 
– +36 1 459 4200 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U406) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az iktató- és mutatókönyv 
nem selejtezhető. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 



 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedély kiadása 
 

Az adatkezelés célja  Kereskedelmi tevékenység bejelentésével és a működési 
engedély kiadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. §, 
– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

6/G. §,  
– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 22-24. §, 26-30. §, 

– a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2. §, 6. §, 7. § 
(5) bekezdés, 9-10. §, 10/B. § 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím, székhely, 
– nyilvántartásba vétel száma, 
– vállalkozói nyilvántartási szám,  
– kistermelő regisztrációs száma, 
– a kereskedő statisztikai száma, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A Kertv. szerinti vendéglátás folytatása esetén a jegyző a 
bejelentés másolatát megküldi a környezeti zajkibocsátási 
határérték megállapítására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező környezetvédelmi hatóságnak. 
 
A kereskedelmi tevékenység bejelentésének másolatát a 
nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal 
együtt elektronikus úton meg kell küldeni 
– állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, 

továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása 
esetén 

aa) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, 
valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak 
forgalmazása vonatkozásában elsőfokú eljárásban az 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak, 
ab) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme 
esetén elsőfokú eljárásban a megyei kormányhivatal 



élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatalának, növényvédő 
szer és hatóanyagai forgalmazása esetén elsőfokú 
eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és 
talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely 
szerinti járási hivatalnak, 

– élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek 
nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása 
esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatalnak,  

– termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és 
talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti 
járási hivatalnak. 

 
Az üzlet működési engedélyének kiadására irányuló 
eljárásban szakhatóságként jár el: 
– a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve, 
– a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal, 
– állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint 

állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak 
forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatal, 

– területi környezetvédelmi hatóság. 
 
A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba történő 
bejegyzésével egyidejűleg a bejegyzett adatokat 
elektronikus úton meg kell küldeni a Zala Megyei 
Kormányhivatalnak. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
– 1054 - Budapest, Hold u. 4. 
– 1909 Budapest 
– asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
– +36-1-327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: L113) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a működési engedély 
köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának 
engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi 
tevékenység folytatásának bejelentése során keletkezett 
ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 



vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Kereskedelmi tevékenység hatósági ellenőrzése 
 

Az adatkezelés célja  Kereskedelmi tevékenységet folytatók hatósági 
ellenőrzésének lefolytatása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

6/E. § (4)-(5) bekezdése, 9. § (1) és (4) bekezdés,  
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. §, 
– a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. §,  
– a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 

szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) 
bekezdés, 9. § (4) bekezdés 

Érintettek a hatósági ellenőrzés alá vont ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Szabálytalanság feltárása esetén a hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatóság, különösen: 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatala 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
 Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: L113) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a kereskedelmi 
tevékenység folytatásának ellenőrzésére irányuló eljárás 
során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 



Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása 
 

Az adatkezelés célja  Kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartásával 
kapcsolatos jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. §, 
– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

6/G. §, 
– a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. §, 9. §, 
10/B. § 

Érintettek kereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– nyilvántartásba vétel száma, 
– név,  
– cím illetve székhely, 
– vállalkozói nyilvántartási szám,  
– kistermelő regisztrációs száma, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Zala Megyei Kormányhivatal 
A nyilvántartás közzétételre kerül az adatkezelő honlapján.

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
– 1054 - Budapest, Hold u. 4. 
– 1909 Budapest 
– asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
– +36-1-327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: L114) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a bejelentéshez kötött 
kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, működési 
engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása nem 
selejtezhető. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 



– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Környezettanulmány készítése 
 

Az adatkezelés célja  Gyámhatóság vagy  más hatóság megkeresésére 
környezettanulmány készítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 9. cikk (2) 
bekezdés b) pont 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 134-135. § 

Érintettek – a gyermek vagy a megkeresésben megjelölt személy, 
– a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő 
– a gyermek 
– a házastárs, az élettárs 
– a közös háztartásban élő egyéb hozzátartozó 

A kezelt személyes adatok és 
különleges adatok kategóriái 

1. a gyermek 
– személyazonosító adatai, társadalombiztosítási 

azonosító jele állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási 
helye, 

– lakhatási körülményeinek megállapításához szükséges 
és elégséges adatai, így különösen vagyoni helyzetére, 
környezetére, személyi körülményeire vonatkozó 
adatok, 

– jövedelmére vonatkozó adatok 
 
2. a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő  
– személyazonosító adatai, és a társadalombiztosítási 

azonosító jele, 
– vagyoni helyzetére, jövedelmére, személyi 

körülményeire vonatkozó adatok, 
– lakhatási viszonyaira vonatkozó adatok 
 
3. A megkeresésben megjelölt személy házastársa, 
élettársa 
– személyazonosító és személyes körülményeire, 

lakhatási viszonyaira, jövedelmére vonatkozó adatok 
 
4. a megkeresésben megjelölt személy vagy a gyermek 
– lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek 

személyazonosító és személyes körülményeire, 
lakhatási viszonyaira, jövedelmére vonatkozóadatok 



Címzettek  A környezettanulmány a megkereső hatóság részére kerül 
továbbításra. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: C130) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a megkeresésre készített 
környezettanulmányok, egyéb társhatósági megkeresések 
megőrzési ideje két év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Környezetvédelmi hatósági hatáskör gyakorlása 
 

Az adatkezelés célja  Környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos eljárás 
lefolytatása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § 
– a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

Érintettek ügyfél, tanú, bejelentő 
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: E102) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a környezet- és 
természetvédelmi hatósági feladatok ellátása során 
keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás 
 

Az adatkezelés célja  Közérdekű bejelentések kivizsgálása, a bejelentések 
alapján intézkedések foganatosítása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont 
– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 

2013. évi CLXV. törvény 3. § (3) bekezdés 

Érintettek közérdekű bejelentő 
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím,  
– telefonszáma,  
– e-mail címe 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot kizárólag a közérdekű bejelentő egyértelmű 
hozzájárulása alapján kezel.  

Címzettek  A közérdekű bejelentő személyes adatai a közérdekű 
bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására 
hatáskörrel rendelkező szerv részére adható át, ha e 
szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az 
adatai továbbításához a közérdekű bejelentő egyértelműen 
hozzájárult. (Kivéve, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a 
közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű 
valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy 
szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, 
személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv 
vagy személy részére át kell adni, alappal valószínűsíthető, 
hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet 
okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, 
illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek 
kérelmére át kell adni.) 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U311) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a közérdekű bejelentések 
vizsgálatára irányuló eljárás során keletkezett ügyiratok 
megőrzési ideje 2 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog az érintett egyértelmű 
hozzájárulása alapján kezelt különleges adatai 
vonatkozásában gyakorolható, a törléshez való jog 



egyébként GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) pontja 
alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a személyes 
adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó 
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 
végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Közigazgatási bírság kiszabása 
 

Az adatkezelés célja  Figyelmeztetéssel, közigazgatási bírság kiszabásával és 
elkobzással kapcsolatos eljárás lefolytatása, a bírság 
kiszabása, nyilvántartása, behajtása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 
– a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 

2017. évi CXXV. törvény 
– a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 714/2020. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.  
1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület 
1592 Budapest, Pf.: 585. 
info@lechnerkozpont.hu 
06 (1) 279-2640, 06 (1) 279-2610 
 
(A 714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a 
Közigazgatási Szankciók Nyilvántartását a Lechner 
Tudásközpont Nonprofit Kft. vezeti) 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H805) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a közigazgatási bírság 
kiszabására irányuló eljárás során keletkezett ügyiratok 
megőrzési ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 



adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Köztemetés elrendelése 
 

Az adatkezelés célja  Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, 
való gondoskodás, ha nincs vagy nem lelhető fel az 
eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre 
köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik, 
továbbá az eltemettetésre köteles személy kötelezése a 
köztemetés költségeinek megtérítésére. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 9. cikk (2) 
bekezdés b) pont 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 48. § 

Érintettek elhunyt személy eltemetésére kötelezett 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Címzettek  A köztemetést elrendelő határozat és az előterjesztés a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére 
kerül továbbításra. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: C122) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a köztemetéssel 
kapcsolatos ügyiratok megőrzési ideje huszonöt év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a kérelem elbírálásáig 
gyakorolható, ezt követően a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 



gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Lakásbérleti jogviszony létesítése, lakásbérleti jogviszony 
meghosszabbítása, lakás értékesítése, lakáscsere 

 
Az adatkezelés célja  Lakásbérleti jogviszony létesítése, lakásbérleti jogviszony 

meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása, lakás 
értékesítésével, lakáscserével kapcsolatos ügyintézés. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont 
– a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pont 

Érintettek Önkormányzati bérlakást igénylők és hozzátartozóik. 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely, tartózkodási hely, 
– vagyoni/jövedelemi helyzetet igazoló adatok, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az egészségi állapotra vonatkozóan önként közölt adat. 

Címzettek  A kérelmet elbíráló határozat és az előterjesztés 
– nyílt ülésen történő tárgyalás esetén közzétételre kerül 

az Önkormányzat hivatalos honlapján és továbbításra 
kerül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
részére, 

– zárt ülésen történő tárgyalás esetén kizárólag a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül 
továbbításra. 

 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Movinnov Kft.  
Mosonmagyaróvár 
Szent István király u. 122. 
9200 
Telefon: +36 (96) 577-250 
Telefax: +36 (96) 577-251 
Email: movinnov@movinnov.hu 
  
 



Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: I104) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a lakásbérleti 
szerződéssel, lakáscserével, lakáshasznosítással (lejárat 
után), lakásbérleti szerződés megszűnésével kapcsolatos 
eljárás során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Lakcím bejelentés, rendezése fiktiválás 
 

Az adatkezelés célja  A valótlan címadatok fiktiválása, lakcímnyilvántartásban 
történő módosítása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § (1) bekezdés, 
– a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § 
(1) bekezdés,  

– a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. 
rendelet 29. § (1) bekezdés, 34. § (3) és (4) bekezdés, 
35. § (3) bekezdés,  

– a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 
345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím, 
– tartózkodási hely 
– anyja neve 
– születési helye, ideje 
– állampolgárság 
– személyi szám, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (központi címregiszter) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (irattári tételszám: H202) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos 
ügyek alapiratainak megőrzési ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 



vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Méhek bejelentése 
 

Az adatkezelés célja  Méhek bejelentésével kapcsolatos nyilvántartás vezetése 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes 
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 
70/2003. (M.27.) FVM rendelet 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím,  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: M115) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a méhészek és 
méhvándorlás nyilvántartásával kapcsolatos ügyiratok 
nem selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Örökbefogadás anyakönyvezése 
 

Az adatkezelés célja  Örökbefogadás tényének anyakönyvi bejegyzése. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
– anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

Érintettek örökbefogadó szülők, örökbefogadottak 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve, 
– apja neve 
– nem, 
– lakóhely 
– személyi igazolvány szám,  
– személyi azonosító, 
– állampolgárság, 
– jogerős gyámhivatali határozat száma 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  gyámhivatal 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (Elektronikus Anyakönyvi Rendszer) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H102) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az állampolgársági 
esküről felvett jegyzőkönyv nem selejtezhető. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 



 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Panaszokkal kapcsolatos eljárás 
 

Az adatkezelés célja  Panaszok kivizsgálása, a bejelentések alapján 
intézkedések foganatosítása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont 
– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 

2013. évi CLXV. törvény 3. § (3) bekezdés 

Érintettek panaszos  
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím,  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot kizárólag a panaszos egyértelmű hozzájárulása 
alapján kezel.  

Címzettek  A panaszos személyes adatai a panasz alapján 
kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel 
rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak 
kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai 
továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő 
egyértelműen hozzájárult. (Kivéve, ha nyilvánvalóvá vált, 
hogy a panaszos rosszhiszeműen, döntő jelentőségű 
valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy 
szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, 
személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv 
vagy személy részére át kell adni, alappal valószínűsíthető, 
hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet 
okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, 
illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek 
kérelmére át kell adni.) 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U311) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a panaszok vizsgálatára 
irányuló eljárás során keletkezett ügyiratok megőrzési 
ideje 2 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog az érintett egyértelmű 
hozzájárulása alapján kezelt különleges adatai 
vonatkozásában gyakorolható, a törléshez való jog 



egyébként GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) pontja 
alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a személyes 
adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó 
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 
végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Rendkívüli települési támogatás 
 

Az adatkezelés célja  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elbírálása, 
folyósítása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 9. cikk (2) 
bekezdés b) pont 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 18. §, 45. § 

– a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet 

Érintettek – igénylő 
– az igénylő közeli hozzátartozói: házastársa, élettársa és 

gyermekei 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. Az igénylő vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, emellett az a 

cím, ahol életvitelszerűen tartózkodik 
– Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 
– családi állapota 
– nyugdíjas törzsszáma 
– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, e-

mail)*, 
– bankszámla száma*, 
– családi körülményei (egyedül élő vagy nem egyedül 

élő) 
– a kérelem benyújtását megelőző hónap havi nettó 

jövedelme, 
– munkáltatói igazolás bemutatása esetén a munkáltató 

adatai 
– gyámgyermekre vonatkozó gyámkirendelésről szóló 

határozat bemutatása esetén a vér szerinti szülő adatai 
– állampolgársága, illetve bevándorolt, letelepedett, 

menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállása 
– a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett 

változásokra vonatkozó adatokat, 
– a szociális ellátás megnevezése, jogcíme, összege,  

érdemi elbírálására, megváltoztatására, megszűnésére 
vagy megszüntetésére vonatkozó adatok, 
megszűnésének vagy megszüntetésének jogcíme, 



– az ellátás megállapítása során figyelembe vett, egy főre 
jutó jövedelem összege, 

 
2. Az igénylővel közös háztartásban élő személy 
– természetes személyazonosító adatai, 
–  állampolgársága 
–  Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 
– a kérelem benyújtását megelőző hónap havi nettó 

jövedelme 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az igénylő vonatkozásában: 
– az egészségi állapotára vonatkozóan általa önként 

közölt adat* 
Címzettek  – természetben nyújtott támogatás esetén a természetbeni 

támogatás nyújtásában közreműködő szociális 
intézmény, 

– a kérelmet elbíráló határozat és az előterjesztés a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül 
továbbításra. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1916 Budapest 
1/462-6460 
email: ptr@onyf.hu  

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: C140) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a helyi rendeletben 
szabályozott átmeneti ellátások ügyiratainak a megőrzési 
ideje két év. Az adott személyre vonatkozó adatokat a 
szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől 
számított öt év elteltével kell törölni (Szoctv. 23. § (1) 
bekezdés). 
 
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvek és 
azok mellékletei (Irattári tételszám: U101-U106) nem 
selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a kérelem elbírálásáig 
gyakorolható, ezt követően a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 



gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Rendkívüli települési támogatás 
 

Az adatkezelés célja  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elbírálása, 
folyósítása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 9. cikk (2) 
bekezdés b) pont 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 18. §, 45. § 

– a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet 

Érintettek – igénylő 
– az igénylő közeli hozzátartozói: házastársa, élettársa és 

gyermekei 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. Az igénylő vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, emellett az a 

cím, ahol életvitelszerűen tartózkodik 
– Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 
– családi állapota 
– nyugdíjas törzsszáma 
– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, e-

mail)*, 
– bankszámla száma*, 
– családi körülményei (egyedül élő vagy nem egyedül 

élő) 
– a kérelem benyújtását megelőző hónap havi nettó 

jövedelme, 
– munkáltatói igazolás bemutatása esetén a munkáltató 

adatai 
– gyámgyermekre vonatkozó gyámkirendelésről szóló 

határozat bemutatása esetén a vér szerinti szülő adatai 
– állampolgársága, illetve bevándorolt, letelepedett, 

menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállása 
– a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett 

változásokra vonatkozó adatokat, 
– a szociális ellátás megnevezése, jogcíme, összege,  

érdemi elbírálására, megváltoztatására, megszűnésére 
vagy megszüntetésére vonatkozó adatok, 
megszűnésének vagy megszüntetésének jogcíme, 



– az ellátás megállapítása során figyelembe vett, egy főre 
jutó jövedelem összege, 

 
2. Az igénylővel közös háztartásban élő személy 
– természetes személyazonosító adatai, 
–  állampolgársága 
–  Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 
– a kérelem benyújtását megelőző hónap havi nettó 

jövedelme 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az igénylő vonatkozásában: 
– az egészségi állapotára vonatkozóan általa önként 

közölt adat* 
Címzettek  – természetben nyújtott támogatás esetén a természetbeni 

támogatás nyújtásában közreműködő szociális 
intézmény, 

– anyagi juttatás esetén Pénzügyi Osztály,  
– a kérelmet elbíráló határozat és az előterjesztés a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül 
továbbításra. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1916 Budapest 
1/462-6460 
email: ptr@onyf.hu  

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: C140) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a helyi rendeletben 
szabályozott átmeneti ellátások ügyiratainak a megőrzési 
ideje két év. Az adott személyre vonatkozó adatokat a 
szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől 
számított öt év elteltével kell törölni (Szoctv. 23. § (1) 
bekezdés). 
 
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvek és 
azok mellékletei (Irattári tételszám: U101-U106) nem 
selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a kérelem elbírálásáig 
gyakorolható, ezt követően a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 



vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 
 

Az adatkezelés célja  A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságának megállapítása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 9. cikk (2) 
bekezdés b) pont 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 134-135. § 

Érintettek – a gyermek 
– a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő 
– a gyermek 
– testvérei, 
– egyéb rokon, akinek ellátásáról a szülő gondoskodik 

A kezelt személyes adatok és 
különleges adatok kategóriái 

1. a gyermek 
– személyazonosító adatai, társadalombiztosítási 

azonosító jele és állampolgársága, 
– nagykorú gyermek lakóhelye és tartózkodási helye 
– nagykorú gyermek által önként közölt sürgős 

elérhetősége (telefon, email)* 
– egészségi állapotára vonatkozó adat, 
– hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére 

vonatkozó adat, 
– gyermekétkeztetést biztosító intézményére vonatkozó 

adat, 
– nagykorú gyermek tanulói vagy hallgatói 

jogviszonyára vonatkozó adat, 
– családba fogadására vonatkozó adat, 
– jövedelmi helyzetére vonatkozó adat, 
– vagyoni helyzetére vonatkozó adat, 
– vér szerinti szülőjére vonatkozó adat, 
 
2. a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő 
– személyazonosító adatai, és a társadalombiztosítási 

azonosító jele, 
– jövedelmi helyzetére, vagyoni helyzetére, álláskeresési 

státuszára, lakókörnyezetére és lakáskörülményeire, 
iskolai végzettségére vonatkozó adat, 

– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 
email)* 

– lakóhelye és tartózkodási helye 



– munkáltatói igazolás bemutatása esetén a munkáltató 
adatai 

 
3. a gyermek testvéreinek 
– személyazonosító adatai és a társadalombiztosítási 

azonosító jele 
– jövedelmi helyzetére, vagyoni helyzetére vonatkozó 

adat 
 
4. egyéb rokon, akinek ellátásáról a szülő gondoskodik 
– személyazonosító adatai és a társadalombiztosítási 

azonosító jele 
– jövedelmi helyzetére, vagyoni helyzetére vonatkozó 

adat 

Címzettek  – Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere, 
– Magyar Államkincstár 
– a szülő kérésére: bölcsőde, óvoda, általános iskola, 

középiskola, felsőoktatási intézmény, ingyenes 
gyermekétkeztetés biztosító intézmény 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1916 Budapest 
1/462-6460 
email: ptr@onyf.hu  

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: J103) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény ügyiratainak megőrzési 
ideje két év.  
 
A gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartása nem 
selejtezhető (Irattári tételszám: J104). 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 



 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Rendszeres települési támogatás 
 

Az adatkezelés célja  Rendszeres települési támogatás iránti kérelem elbírálása, 
folyósítása: 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez, 
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg 
hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 
személy részére, 
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 9. cikk (2) 
bekezdés b) pont 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 18. §, 45. § 

– a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet 

Érintettek – igénylő 
– az igénylővel közös háztartásban élő személy 
– ápolt személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. Az igénylő vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, 
– Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 
– adószáma 
– családi állapota 
– nyugdíjas törzsszáma 
– családi körülményei (egyedül élő vagy nem egyedül 

élő) 
– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 

e-mail)*, 
– bankszámla száma*, 
– a kérelem benyújtását megelőző hónap havi nettó 

jövedelme, 
– a lakásban tartózkodás jogcíme 
– vagyonra vonatkozó adatok, 
– állampolgársága, illetve bevándorolt, letelepedett, 

menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállása 
– a jogosultsági feltételekre és az azokban 

bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat, 



– a szociális ellátás megnevezése, jogcíme, összege, 
érdemi elbírálására, megváltoztatására, 
megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó 
adatok, megszűnésének vagy megszüntetésének 
jogcíme, 

– az ellátás megállapítása során figyelembe vett, egy 
főre jutó jövedelem összege, 

– munkáltatói igazolás bemutatása esetén a 
munkáltató adatai 

– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott települési támogatás 
természetbeni szociális ellátás formájában történő 
nyújtása esetén a támogatott szolgáltatást 
szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján 
szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a 
fogyasztási helynek a szolgáltató általi 
azonosításához szükséges adat,  

– ápolási támogatás és gyógyszertámogatás esetén a 
háziorvos és a gyógyszertár adatai 

 
2. Az igénylővel közös háztartásban élő személy 

– természetes személyazonosító adatai, 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, 
– állampolgársága, 
– Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 
– a kérelem benyújtását megelőző hónap havi nettó 

jövedelme. 
 
3.   Az ápolt személy 

– természetes személyazonosító adatai, 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye 
– Társadalombiztosítási Azonosító Jele 
– törvényes képviselőjének neve és lakcíme 
– tartós betegségére vonatkozó adatok 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az igénylő vonatkozásában: 
– az egészségi állapotára vonatkozóan általa önként 

közölt adat* 
 

Az ápolt személy vonatkozásában: 
– az egészségi állapotára vonatkozóan általa önként  

           közölt adat* 
Címzettek  – a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy 

közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez természetben nyújtott települési támogatás 



esetén (az igénylő természetes személyazonosító adatai, 
belföldi lakó- vagy tartózkodási helye, a szociális 
ellátás megnevezése, jogcíme, összege, megállapítására, 
megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére 
vonatkozó adatok, megszűnésének vagy 
megszüntetésének jogcíme, fogyasztónak és a 
fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához 
szükséges adat vonatkozásában) 

– a kérelmet elbíráló határozat és az előterjesztés a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül 
továbbításra. 

– ápolási támogatás esetén a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály részére (az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentése 
céljából) 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1916 Budapest 
1/462-6460 
email: ptr@onyf.hu  

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: lakhatási támogatás és 
adósságcsökkentési támogatás esetén C136, ápolási 
támogatás esetén C138, gyógyszertámogatás esetén C139) 
és az adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján a helyi 
rendeletben szabályozott rendszeres segélyek ügyiratainak 
megőrzési ideje lakhatási támogatás, adósságcsökkentési 
támogatás és gyógyszertámogatás esetén öt év, ápolási 
támogatás esetén ötven év. Az adott személyre vonatkozó 
adatokat a szociális ellátásra való jogosultság 
megszűnésétől számított öt év elteltével kell törölni 
(Szoctv. 23. § (1) bekezdés). 
 
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvek és 
azok mellékletei (Irattári tételszám: U101-U106) nem 
selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a kérelem elbírálásáig 
gyakorolható, ezt követően a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 



vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Rendszeres települési támogatás 
 

Az adatkezelés célja  Rendszeres települési támogatás iránti kérelem elbírálása, 
folyósítása: 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez, 
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg 
hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 
személy részére, 
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 9. cikk (2) 
bekezdés b) pont 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 18. §, 45. § 

– a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet 

Érintettek – igénylő 
– az igénylővel közös háztartásban élő személy 
– ápolt személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. Az igénylő vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, 
– Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 
– adószáma 
– családi állapota 
– nyugdíjas törzsszáma 
– családi körülményei (egyedül élő vagy nem egyedül 

élő) 
– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 

e-mail)*, 
– bankszámla száma*, 
– a kérelem benyújtását megelőző hónap havi nettó 

jövedelme, 
– a lakásban tartózkodás jogcíme 
– vagyonra vonatkozó adatok, 
– állampolgársága, illetve bevándorolt, letelepedett, 

menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállása 
– a jogosultsági feltételekre és az azokban 

bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat, 



– a szociális ellátás megnevezése, jogcíme, összege, 
érdemi elbírálására, megváltoztatására, 
megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó 
adatok, megszűnésének vagy megszüntetésének 
jogcíme, 

– az ellátás megállapítása során figyelembe vett, egy 
főre jutó jövedelem összege, 

– munkáltatói igazolás bemutatása esetén a 
munkáltató adatai 

– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott települési támogatás 
természetbeni szociális ellátás formájában történő 
nyújtása esetén a támogatott szolgáltatást 
szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján 
szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a 
fogyasztási helynek a szolgáltató általi 
azonosításához szükséges adat,  

– ápolási támogatás és gyógyszertámogatás esetén a 
háziorvos és a gyógyszertár adatai 

 
2. Az igénylővel közös háztartásban élő személy 

– természetes személyazonosító adatai, 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, 
– állampolgársága, 
– Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 
– a kérelem benyújtását megelőző hónap havi nettó 

jövedelme. 
 
3.   Az ápolt személy 

– természetes személyazonosító adatai, 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye 
– Társadalombiztosítási Azonosító Jele 
– törvényes képviselőjének neve és lakcíme 
– tartós betegségére vonatkozó adatok 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az igénylő vonatkozásában: 
– az egészségi állapotára vonatkozóan általa önként 

közölt adat* 
 

Az ápolt személy vonatkozásában: 
– az egészségi állapotára vonatkozóan általa önként  

           közölt adat* 
Címzettek  – a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy 

közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez természetben nyújtott települési támogatás 



esetén (az igénylő természetes személyazonosító adatai, 
belföldi lakó- vagy tartózkodási helye, a szociális 
ellátás megnevezése, jogcíme, összege, megállapítására, 
megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére 
vonatkozó adatok, megszűnésének vagy 
megszüntetésének jogcíme, fogyasztónak és a 
fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához 
szükséges adat vonatkozásában) 

– anyagi támogatás esetén a Mosonmagyaróvári 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 

– a kérelmet elbíráló határozat és az előterjesztés a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül 
továbbításra. 

– ápolási támogatás esetén a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály részére (az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentése 
céljából) 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1916 Budapest 
1/462-6460 
email: ptr@onyf.hu  

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: lakhatási támogatás és 
adósságcsökkentési támogatás esetén C136, ápolási 
támogatás esetén C138, gyógyszertámogatás esetén C139) 
és az adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján a helyi 
rendeletben szabályozott rendszeres segélyek ügyiratainak 
megőrzési ideje lakhatási támogatás, adósságcsökkentési 
támogatás és gyógyszertámogatás esetén öt év, ápolási 
támogatás esetén ötven év. Az adott személyre vonatkozó 
adatokat a szociális ellátásra való jogosultság 
megszűnésétől számított öt év elteltével kell törölni 
(Szoctv. 23. § (1) bekezdés). 
 
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvek és 
azok mellékletei (Irattári tételszám: U101-U106) nem 
selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a kérelem elbírálásáig 
gyakorolható, ezt követően a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 



adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése 
 

Az adatkezelés célja  Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésével 
kapcsolatos eljárás lefolytatása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. §, 
– a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 3. §, 6. § (1) bekezdés, 12. §, 

– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 22-24. §, 27-30. §, 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– nyilvántartásba vétel száma, 
– vállalkozói nyilvántartási szám,  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A szálláshely szolgáltatási tevékenység megkezdésére 
vonatkozó bejelentés megtörténtéről szóló igazolást meg 
kell küldeni 
– a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási 

hivatalnak, 
– ha a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot 

állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba, az 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatalnak, 

– a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében a 
tűzvédelmi hatóságnak, 

– ha arra az építményre, amelyben a szálláshelyet 
működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre 
vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat 
hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy 
fennmaradási engedélyt nem adtak ki az építésügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatalnak, 

Magyar Turisztikai Ügynökség 



Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 - Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: L113) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a szálláshely-üzemeltetési 
engedély kiadása során keletkezett ügyiratok megőrzési 
ideje 10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Szálláshely-szolgáltatók ellenőrzése 
 

Az adatkezelés célja  Szálláshely-szolgáltatási tevékenység hatósági 
ellenőrzése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. §, 
– a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 7. §, 7/A. § 

Érintettek a hatósági ellenőrzés alá vont ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím, székhely, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Szabálytalanság feltárása esetén a hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatóság, különösen: 
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 
Magyar Turisztikai Ügynökség 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: L107) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a szálláshely-üzemeltetési 
engedély tevékenység folytatásának ellenőrzése során 
keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 



vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása 
 

Az adatkezelés célja  Szálláshely-szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos 
jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. §, 
– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés, 

– a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 12. § 

Érintettek szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végző egyéni 
vállalkozó 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– nyilvántartásba vétel száma, 
– név,  
– cím illetve székhely, 
– vállalkozói nyilvántartási szám, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A nyilvántartás közzétételre kerül az adatkezelő honlapján.
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: L108) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a szálláshelyek, 
szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása nem selejtezhető. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 



adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Születés anyakönyvezése 
 

Az adatkezelés célja  Születés anyakönyvezése. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
Érintettek gyermek, anya, apa, gyám, gondnok 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve, 
– apja neve 
– nem, 
– lakóhely 
– származási hely, 
– házasságkötés helye ideje, 
– családi állapot, házasságot felbontó jogerős ítélet száma 

és ideje,  
– tartózkodási hely címe, 
– személyazonosító igazolvány száma 
– útlevélszám 
– vezetői engedély száma 
– személyi azonosító, 
– állampolgárság, 
 
KSH statisztikai lapon:  
– tartózkodási hely,  
– iskolai végzettség,  
– gazdasági aktivitás,  
– foglalkozás,  
– munkakör,  
– foglalkozási viszony 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

KSH statisztikai lapon a következő egészségügyi adatok:  
– egyes vagy ikerszülés,  
– ha ikerszülés, az anyakönyvezett gyermek hányadik 

gyermek,  
– élve született gyermekek száma,  
– egyéb szülészeti események száma (késői magzati 

halálozás, terhesség-megszakítás, korai és középidős  
– magzati halálozás, méhen kívüli terhesség),  
– a terhesség időtartama,  
– a gyermek súlya, hossza, 
– 5 perces Apgar érték 

Címzettek  települési önkormányzat jegyzője 



Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (Elektronikus Anyakönyvi Rendszer) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
+36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 69/I. 
§-a alapján az anyakönyvi alapiratok nem selejtezhetők, 
őrzésükről és nyilvántartásukról az  
anyakönyvvezető és a Magyar Nemzeti Levéltár az 
adatvédelmi szabályok megtartásával, továbbá 
a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi 
szerv, valamint az elektronikus anyakönyvi alapiratok 
tekintetében a nyilvántartó szerv gondoskodik. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Születési név megváltoztatása 
 

Az adatkezelés célja  Születési név megváltoztatásával kapcsolatos kérelem 
teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
– anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

Érintettek ügyfél, házastárs, gyermek  

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– viselt név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely  
– tartózkodási hely 
– kézbesítési cím 

– személyazonosító igazolvány száma 
– útlevélszám 

– vezetői engedély száma 
– személyi azonosító, 
– állampolgársága  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. (Elektronikus Anyakönyvi Rendszer) 
1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
kapcsolat@idomsoft.hu  
– +36 1 795 7800 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H106) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az anyakönyvi hatósági 
bizonyítvány kiállítása során keletkezett ügyiratok 
megőrzési ideje 2 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 



– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Szünidei gyermekétkeztetés 
 

Az adatkezelés célja  Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 9. cikk (2) 

bekezdés b) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §, 134-135. § 

Érintettek – a gyermek 
– a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő 

A kezelt személyes adatok és 
különleges adatok kategóriái 

1. a gyermek 
a) személyazonosító adatai,  
b) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére 
vonatkozó adatok 
c) egészségi állapotára vonatkozó adatok, ha diétás étrend 
biztosítását kéri, 
 
2. a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő  
a) személyazonosító adatai,  
b) lakóhelye és tartózkodási helye, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

A gyermek vonatkozásában: 
Az egészségi állapotára vonatkozóan a szülő által önként 
kezelt adat 

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: C142) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a szünidei 
gyermekétkeztetés megszervezésével kapcsolatban 
keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 



– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Talált tárgyak kezelése 
 

Az adatkezelés célja  Talált tárgyak átvétele, megőrzése, visszaadása a dolog 
átvételére jogosult részére. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Érintettek találó, a talált dolog átvevője 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H807) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a talált tárgyakkal 
kapcsolatos eljárás során keletkezett ügyiratok megőrzési 
ideje 1 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Társasházak törvényességi felügyelete  
 

Az adatkezelés célja  Társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos 
ügyek elintézése, panaszok kivizsgálása, kérelmek  
elbírálása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 

Érintettek Társasház társtulajdonosa, kérelmező 
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– adóazonosító jele,  
– állampolgársága,  
– telefonszáma,   
– e-mail címe 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Társasház közös képviselője 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján a társasházak törvényességi felügyeletével 
kapcsolatos ügyiratok (Irattári tételszám: H706) 
megőrzési ideje 10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 



  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Társasházakkal kapcsolatos ügyek intézése 
 

Az adatkezelés célja  Társasházakkal kapcsolatos kérelmek  
elbírálása, társtulajdonosi döntés előkészítése, társasházi 
közös tulajdon megvásárlása iránti kérelmek elbírálása, 
társasházi alapító okirat és szervezeti és működési 
szabályzat elfogadása módosítása, társasházak felújítása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Érintettek Társasház társtulajdonosa, kérelmező 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– adóazonosító jele,  
– állampolgársága,  
– telefonszáma,   
– e-mail címe 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Földhivatali 
Osztály 
Társasház közös képviselője 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján 
– a társasház-felújítási ügyekkel és társasház-felújítási 

pályázatokkal, társasházak operatív ügyeivel (Irattári 
tételszám: I107) kapcsolatos ügyiratok megőrzési 
ideje 10 év, 

– Társasházak alapításával elidegenítésével (Irattári 
tételszám: I106) kapcsolatos ügyiratok nem 
selejtezhetők. 



Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Telephely létesítésének bejelentése, működésének engedélyezése 
 

Az adatkezelés célja  Telephely létesítésének bejelentésével és a működési 
engedély kiadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. §, 
– a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 
szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 
szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. §, 6. § (2) 
bekezdés, 8. §, 10. § (4) bekezdés,  

– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 22-24. §, 26-30. §, 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– vállalkozói nyilvántartási szám,  
– székhely 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Mosonmagyaróvári Járási Hivatal 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: K105) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a működési engedély 
köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának 
engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi 
tevékenység folytatásának bejelentése során keletkezett 
ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 



adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Telepengedélyhez, illetve bejelentéshez kötött tevékenységek folytatásának 
ellenőrzése 

 
Az adatkezelés célja  Telepengedélyhez, illetve bejelentéshez kötött 

tevékenységek folytatásának hatósági ellenőrzése. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 
alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 
szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 
szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 11. § 

Érintettek a hatósági ellenőrzés alá vont ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– állampolgárság, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Szabálytalanság feltárása esetén a hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatóság, különösen: 
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: K105) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a telepengedélyhez, illetve 
bejelentéshez kötött tevékenységek folytatásának 
ellenőrzése során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 
10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 



adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Telepekről vezetett nyilvántartás 
 

Az adatkezelés célja  A telepengedélyhez illetve bejelentéshez kötött 
tevékenységek folytatásának nyilvántartásával kapcsolatos 
jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 
szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 
szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 

Érintettek telepengedéllyel, bejelentéssel rendelkező egyéni 
vállalkozó 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– nyilvántartási szám, 
– név,  
– székhely, 
– vállalkozói nyilvántartási szám, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A nyilvántartás közzétételre kerül az adatkezelő honlapján.
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: K106) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a telepengedélyek, 
bejelentésköteles tevékenységek, nyilvántartása nem 
selejtezhető. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 



közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Természetvédelmi hatósági hatáskör gyakorlása 
 

Az adatkezelés célja  Természetvédelmi feladatokkal kapcsolatos eljárás 
lefolytatása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § 
– a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
– a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

Érintettek ügyfél, tanú, bejelentő 
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: E102) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a környezet- és 
természetvédelmi hatósági feladatok ellátása során 
keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 



 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos ügyek 
 

Az adatkezelés célja  Természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás 
lefolytatása, természetvédelmi bírság kiszabása, 
nyilvántartása, behajtása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 
– a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti 

szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények 
módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 

– a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
– a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos 

szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet 
– a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: E109) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a természetvédelmi bírság 
kiszabására irányuló eljárás során keletkezett ügyiratok 
megőrzési ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 



szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Termőföld adásvételi- illetve haszonbérleti szerződések hirdetményi 
közzététele elővásárlási illetve előhaszonbérleti jog gyakorlása 

 
Az adatkezelés célja  A termőföld adásvételi szerződés 60, illetve a 

haszonbérleti szerződés 15 napra történő kifüggesztése. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény,  

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. 
évi CCXII. törvény 

Érintettek az adásvételi- illetve haszonbérleti szerződésben megjelölt 
személyek, elővásárlásra, előhaszonbérletre jelentkező  
személyek 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– adóazonosító jel,  
– állampolgárság 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  – Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, 
Földhivatali Osztály 

– Hirdetményi úton történő közlés esetén a személyes 
adatok közül a név és a lakcím kerül kifüggesztésre.  

– A magyarország.hu honlapon közzétételre kerülnek a 
szerződésben szereplő termőföld adatai (fekvése, 
helyrajzi száma, művelési ága, területnagyság, vételár, a 
szerződéssel érintett tulajdoni hányad) 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: M129) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a termőföld elővásárlási és 
előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos iratok 
megőrzési ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 



adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Vadkár megállapításával kapcsolatos eljárás 
 

Az adatkezelés célja  Vadkár megállapításával kapcsolatos eljárás lefolytatása. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 81. §, 81/A. §  

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés 

Érintettek ügyfél 
szakértő 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 
– tartózkodási hely, 
– állampolgárság, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  – törvényszék 
– eljárásba bevont szakértő 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: M122) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a vadkárral kapcsolatos 
eljárás során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 



közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Vásárok, piacok, bevásárlóközpontok ellenőrzése 
 

Az adatkezelés célja  Vásárok, piacok bevásárlóközpontok hatósági 
ellenőrzésének lefolytatása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. §, 
– a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 

szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 9. § (3) 
bekezdés 

Érintettek a hatósági ellenőrzés alá vont ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, székhely, 
– nyilvántartásba vétel száma, 
– vállalkozói nyilvántartási szám,  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Szabálytalanság feltárása esetén a hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatóság, különösen: 
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Megyei 
Kormányhivatal 
Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mosonmagyaróvári 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: L111) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a vásár, piac, 
bevásárlóközpont működésének ellenőrzése során 
keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 



Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Vásárok, piacok engedélyezésével, bevásárlóközpontok és helyi termelői 
piacok bejelentésével kapcsolatos eljárás 

 
Az adatkezelés célja  Vásárok, piacok engedélyezésével, bevásárlóközpontok és 

helyi termelői piacok bejelentésével kapcsolatos eljárás 
lefolytatása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. §, 
– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 22-24. §, 26-30. §,  

– a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 
szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 4. § (3) és (5)-
(6) bekezdés, 4/A. § (1)-(3) bekezdés, 4/B. § (2)-(4) 
bekezdés 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím, székhely, 
– nyilvántartásba vétel száma, 
– vállalkozói nyilvántartási szám,  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A bevásárlóközpont és helyi termelői piac üzemeltetésére 
vonatkozó bejelentést meg kell küldeni 
– a fogyasztóvédelmi hatóságnak, 
– a munkavédelmi hatóságnak, 
– az illetékes rendőrkapitányságnak. 
 
A helyi termelői piac üzemeltetésére vonatkozó bejelentés 
másolatát a nyilvántartásba vételt követően meg kell 
küldeni 
– a népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint 
fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró járási hivatalnak,

– a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatalának, 

– az illetékes rendőrkapitányságnak, 
– a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. 
 
Vásárok, piacok működési engedélyének kiadására 
irányuló eljárásban szakhatóságként jár el: 



a népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint 
fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró járási hivatal. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: L111) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a vásár, piac rendezésének 
engedélyezése, bevásárlóközpont üzemeltetésének 
bejelentése során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 
10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Vásárok, piacok, bevásárlóközpontok nyilvántartása 
 

Az adatkezelés célja  Vásárok, piacok bevásárlóközpontok nyilvántartásával 
kapcsolatos jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. §, 
– a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 

szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 4. §, 4/A. §, 
4/B. § 

Érintettek egyéni vállalkozó  

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– nyilvántartásba vétel száma, 
– név,  
– cím illetve székhely, 
– vállalkozói nyilvántartási szám,  
– email cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A nyilvántartás közzétételre kerül az adatkezelő honlapján.
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: L112) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a vásár, piac és 
bevásárlóközpontok nyilvántartása nem selejtezhető. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Védendő fogyasztói körbe tartozás igazolása 
 

Az adatkezelés célja  Védendő fogyasztói körbe tartozás igazolása 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 9. cikk (2) 

bekezdés b) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 
– a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 

törvény 64-65. § 
– a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 65. § 

(1) bekezdés 
– víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 58/A. § 

Érintettek – igénylő 
– az igénylővel közös háztartásban élő személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. Az igénylő vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, 
– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 

e-mail)*, 
– a szociális ellátás megnevezése, megállapítására, 

vonatkozó adatok,  
– fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató 

általi azonosításához szükséges adat,  
 
2. Az igénylővel közös háztartásban élő személy 

– természetes személyazonosító adatai, 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az érintett közüzemi szolgáltató. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: C114) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az igazolások a megőrzési 
ideje két év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a kérelem elbírálásáig 
gyakorolható, ezt követően a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 



adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 
 

Az adatkezelés célja  Az üzemi és szabadidős létesítmény zajkibocsátási 
határértékének megállapításával kapcsolatos eljárás 
lefolytatása, zajjal kapcsolatos lakossági bejelentés 
vizsgálata, határérték alóli felmentés iránti kérelem 
elbírálása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § 
– a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. 
§ (1) bekezdése 

Érintettek ügyfél, tanú, bejelentő 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján a zaj- és természetvédelmi, egyéb 
környezetvédelmi ellenőrzése és bírság kiszabása (Irattári 
tételszám: E109) és a szolgáltató tevékenységet ellátók 
zajkibocsátással kapcsolatos ügyintézése (Irattári 
tételszám: E118) során keletkezett ügyiratok megőrzési 
ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 



– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
 

Az adatkezelés célja  Zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos 
eljárás lefolytatása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. §, 
– a zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. 
rendelet 3. § (3) bekezdés, 5. § (1) bekezdés b) pont, és 
(4) bekezdés 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím, székhely, 
– nyilvántartásba vétel száma, 
– vállalkozói nyilvántartási szám,  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A zenés, táncos rendezvény engedélyezése tárgyában 
hozott határozatot közölni kell 
– a fogyasztóvédelmi hatósággal,  
– a munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági 

feladatkörében eljáró járási hivatallal. 
 
Zenés, táncos rendezvény engedélyezése során 
szakhatóságként jár el: 
– a népegészségügyi hatáskörében, építésügyi 

hatáskörében és kulturális örökségvédelmi hatáskörében 
eljáró járási hivatal, 

– sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatóság,  
– a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve, 
– az illetékes rendőrkapitányság. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: L111) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a zenés, táncos 



rendezvények rendezvénytartási engedélyezése során 
keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása 
 

Az adatkezelés célja  Zenés, táncos rendezvények nyilvántartásával kapcsolatos 
jogszabályi kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. §, 
– a zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. 
rendelet 6. § (1) bekezdés 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– nyilvántartásba vétel száma, 
– név,  
– cím illetve székhely, 
– vállalkozói nyilvántartási szám 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A nyilvántartás közzétételre kerül az adatkezelő honlapján.
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: L111) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a zenés, táncos 
rendezvények rendezvénytartási engedélyezésével 
kapcsolatban keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató – függelék 
 

Hatósági Bizonyítvány a lakás rendeltetési egységek számáról- az egyes 
egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról Szóló 259/2022. (VII. 

21.) Korm.rendelet 7/A. § szerint  
 

Az adatkezelés célja  Hatósági Bizonyítvány az egyes egyetemes szolgáltatási 
árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) 
Korm.rendelet 7/A. § szerint lakás rendeltetési egységek 
számáról 
 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
– Egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 

meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) 
Korm.rendelet 7/A. § 

Érintettek kérelmező 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név 
– születési hely, idő 
– anyja neve 
– lakcíme 
– telefonszám 
– e-mail cím 
– felhasználási hely azonosító 

 
Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel.  

Címzettek  Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Címzetes 
főjegyzője 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H803) alapján a hatósági 
bizonyítványok megőrzési ideje 5év. 
 
A támogatott pályázók adatait az adatkezelő a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 
évig őrzi meg. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének 
b) pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 
személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 



kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges) 

 
 
Az adatkezelő megnevezése: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 
Képviseli: Fehérné dr. Bodó Mariann, címzetes főjegyző 
Postai címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 
Telefonszáma: 96/577-800 
E-mail: jegyzo@mosonmagyarovar.hu 
 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Menedzser Praxis Kft. - Káté Krisztina 
Adatvédelmi tisztviselő címe: 1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 127. 
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 70/4147675 
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@mprx.hu 
 
 
Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése 
érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti. 
Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett az Infotv. 52. § alapján a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 
22. § szerint, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második 
Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 
Székhely:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Telefax: +36 (1) 391-1410 
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: www.naih.hu 
A törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken megtekinthető: 
www.birosag.hu/torvenyszekek  
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Életvitelszerű ott lakás igazolása – Hatósági bizonyítvány kiállítása 
 

Az adatkezelés célja  A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek eladás útján 
történő hasznosítása során az árverésen árverezőként az 
vehet részt, aki a Földforgalmi tv. (A mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvény) 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti helyben lakó, 
földművesnek minősülő természetes személy és a lakóhely 
tekintetében a jegyző által kiállított, az életvitelszerű ott 
lakást bizonyító hatósági bizonyítvánnyal igazolja a 
helyben lakást. A föld eladása esetén elővásárlási jog illeti 
meg az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül. 
Helyben lakó az a természetes személy, akinek az 
életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen 
van, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, a 
csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld 
fekszik. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont az érintett 
hozzájárulása 

– A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek 
hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. 
Korm.rendelet 32. § (6) bekezdés d) pont da) alpontja. 

– A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontja 

Érintettek Kérelmező. 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név, 
– cím 
– születési hely, idő 
– anyja neve 
– telefonszám. 

 
Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az adatkezeléssel kapcsolatban adattovábbításra nem kerül 
sor. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: M129) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján termőföld elővásárlási és 



előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos 
iratokmegőrzési ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 
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