
Saját fenntartású nyilvántartások jegyzéke 
 

 
Adatkezelő 
megnevezé
se 

az 
adatkezelé
s célja 

Az adatok fajtája és kezelésük 
jogalapja 

Az adat forrása Adattovábbítást 
igénylő neve, címe, 
az adattovábbítás 
jogalapja 

Az adatfajták 
törlésének 
határideje 

Adatfel-
dolgozó 
neve és 
címe 

Nyilván-
tartási 
szám: 

Adóigazgatá
si 
nyilvántartás 

A 
gépjármű-, 
a 
kommunáli
s, a helyi 
iparűzési 
valamint az 
építmény-
adóztatáss
al és az 
adók 
módjára 
behajtható 
köztartozás
okkal 
kapcsolato
s 
nyilvántartá
sok 
vezetése. 

Az adózók személyes adatai, valamint 
az adótárgyak, az előírt adók, 
köztartozások, befizetések adatai 
Jogalap: 
Az adózás rendjéről szóló, többször 
módosított 2003. évi XCII. Törvény (a 
továbbiakban: Art.)  52. §., valamint a 
települési önkormányzatok hatáskörébe 
tartozó adók és adók módjára 
behajtandó köztartozások 
nyilvántartásáról, kezeléséről és 
elszámolásáról szóló, többször 
módosított 13/1991. (V. 21.) PM 
rendelet. 

gépjárműadó: 
a közúti közl. 
nyilvántartásáról 
szóló 1999. évi 
84. tv. alapján a 
nyilvántartó szerv 
adatközlése, az 
ügyfél kérelme 
 
építményadó: 
az ügyfél 
bevallása, az 
ingatlan-
nyilvántartás 
adatai 
 
magánszemélyek 
kommunális 
adója: az ügyfél 
bevallása, az 
ingatlan-
nyilvántartás 
adatai 
 
helyi iparűzési 
adó: az ügyfél 
bevallása 
 
köztartozások: a 
behajtási 
megkeresések. 

Magyar Államkincstár 
Dél-alföldi Regionális 
Igazgatósága, 
Kecskemét, 
Szabadság tér 1. 
 
Jogalapja 
13/1991. (V. 21.) PM 
rendelet 14. §-a.  

Nincs jogszabályban 
előírt, egységesen 
alkalmazható törlési 
határidő 
 
Elévült tartozás 
esetén az 
esedékesség naptári 
évének az utolsó 
napjától számított 5 
év, eltelte után az 
elévülést követően, 
 
Behajthatatlan 
tartozás esetén e 
tény megállapítását 
követően, 
 
A behajtási 
megkeresés 
visszavonása esetén 
e visszavonás 
beérkezését 
követően.  
 
A törölt adó esetén 
az adatokat az adó 
törlését követően törli 
az Iroda. 
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Általános 
Igazgatási 
nyilvántartás
ok 
 
 
 
 
 

 
Születési 
anyakönyvi 
nyilvántartá
s 
 
 
 
 
 

 
A születési anyakönyv nyilvántartja: 
   a) a születés helyét és idejét (év, hó, 
nap); 
   b) a származás helyét; 
   c) a gyermek születési családi és 
utónevét, nemét személyi azonosítóját; 
   d) a szülők születési családi és 
utónevét, születési helyét, személyi 
azonosítóját, annak hiányában a 
születési idejét, lakóhelyét; 
   e) a többes szülést 
   f) a szülők és a gyermek igazolt 
külföldi állampolgárságát, 
hontalanságát, ismeretlen 
állampolgárságát; 
   g) a bejegyzés idejét (év, hó, nap). 
 
 
 
 
 

 
Okirat, 
személyes 
nyilatkozat, 
bejelentés 
 
 
 
 
 

 
KSH 
 
Jogalapja: 
A statisztikáról szóló 1993. 
évi XLVI tv. 10.§, 
 
KEKKH cím: Bp IX. ker. 
Balázs B. utca 35 
 
Jogalapja: 
Az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 
1982. évi 17. tvr. 41. § 
(vh.: 6/2003. (III.7.) BM r. 
99. §-102. §) 
 
OEP 
Jogalapja: 
Az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 
1982. évi 17. tvr. 41. § 
(vh.: 6/2003 (III.7.) BM r. 
99. §-102. §) 
 
 
 
 
 

 
Határidő nélkül 
nyilvántartandó 
adatok 
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 Házassági 
anyakönyvi 
nyilvántartá
s 

A házassági anyakönyv nyilvántartja: 
   a) a házasságkötés helyét és idejét 
(év, hó, nap); 
   b) a férj, valamint a feleség születési 
családi és utónevét, házasságkötés 
előtt viselt – előző házassági – nevét, 
születési helyét, személyi azonosítóját, 
annak hiányában születésnapi idejét 
(év, hó, nap), a házasságkötést 
megelőző családi állapotát, lakóhelyét, 
a házasulók szüleinek születési családi 
és utónevét; 
   c) a házastársak nevét a 
házasságkötés után; 
   d) a házasságkötésnél közreműködött 
anyakönyvvezető nevét; 
   e) a házassági tanúk és a tolmács 
nevét; 
   f) a megállapodást a születendő 
gyermek születési családi nevére; 
   g) a férj, illetőleg a feleség külföldi 
állampolgárságát vagy hontalanságát, a 
hazai anyakönyvvezetésnél ismeretlen 
állampolgárságát; 
   h) a házasságkötése során 
alkalmazott nyelv megnevezését, ha a 
házasság megkötése valamely 
Magyarországon honos nemzeti és 
etnikai kisebbség nyelvén történt. 
 

 Levéltár 
 
Jogalapja: 
Az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 
1982. évi 17. tvr. 41. § 
(vh.: 6/2003. (III.7.) BM r. 
99. §-102. §) 
 
Idegenrendészeti hatóság 
 
Jogalapja: 
Az anyakönyvvekről, a 
házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 
1982. évi 17. tvr. 41. § 
(vh.: 6/2003. (III.7.) BM r. 
99-102. §) 
 
Dél-alföldi Regionális 
Államigazgatási Hivatal 
Kecskemét Deák Ferenc 
tér 3. 
 
Jogalapja: 
Az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 
1982. évi 17. tvr. 41. § 
(vh.: 6/2003 (III.7.) BM r. 
99-102. §) 
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Halotti 
anyakönyvi 
nyilvántartás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A halotti anyakönyv nyilvántartja: 
   a) a haláleset helyét és idejét (év, 
hó, nap); 
   b) a meghalt személy születési és 
házassági nevét, nemét, személyi 
azonosítóját, annak hiányában a 
születés idejét, családi állapotát, 
lakóhelyét, születési helyét;; 
   c) a meghalt személy szüleinek 
születési családi és utónevét; 
   d) a meghalt személy 
házastársának születési családi és 
utónevét, személyi azonosítóját, 
annak hiányában születési idejét, 
házasságkötés helyét, idejét, ha a 
haláleset idején a házasság 
fennállott; 
   e) a meghalt személy külföldi 
állampolgárságát, hontalanságát, 
illetve ismeretlen állampolgárságát; 
f) a bejegyzés idejét (év, hó, nap). 
 
Jogalap: 
Az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről szóló 1982. évi évi 17. 
tvr. 32. §., 35. §., 36. §. 
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Szociális 
támogatások
nyilvántartás
a 
 

 
Nyilvántartást 
vezet a 
szociális 
ellátásra való 
jogosultság 
megállapítása, 
az ellátás 
biztosítása, 
fenntartása és 
megszüntetése 
céljából 
 

 
A nyilvántartás tartalmazza 
a) a jogosult nevét, születésének 
helyét, idejét anyja leánykori nevét 
a) továbbiakban együtt: 
természetes azonosító adatok) 
b) a jogosult állampolgárságát, 
illetőleg bevándorolt, letelepedett 
vagy menekült jogállását,  
c) a jogosult belföldi lakó-, illetőleg 
tartózkodási helyét, 
d) a jogosult tartására köteles 
személy alapvető személyazonosító 
adatait, 
e) a jogosultsági feltételekre és az 
azokban bekövetkezett 
változásokra vonatkozó adatokat, 
f) a szociális ellátás 
megállapítására, megváltoztatására 
és megszüntetésére vonatkozó 
dötést, 
g) a jogosultság és a térítési díj 
megállapításához szükséges 
jövedelmi adatokat, 
h) a jogosult Társadalombiztosítási 
Azonosító Jelét (TAJ szám) 
i) a 3. § (3) bekezdése szerinti 
személy esetében a 
Magyarországon tartózkodás 
jogcímét, hozzátartozó esetén a 
rokoni kapcsolatot. 
 

 
Integrált 
önkormányz
ati 
programcso
mag 

 
Nyilvántartásból a 
szociális igazgatásról és  
szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. Tv. 19. § (1) 
bekezdése alapján: 
- adatszolgáltatást teljesít 
- a szociális hatáskört 

gyakorló szervek, 
- a gyámügyi feladatokat 

ellátó szervek, 
- a nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szerve,  
- a kincstár, 
- az igazságszolgáltatási 

szervek, 
- a katonai igazgatási 

szervek, 
- valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó 
szociális szociális 
intézmények Í(a 
továbbiakban: 
adatigénylésre  jogosult 
szervek) részére eseti 
megkeresésük alapján. 

 

 
50 év 

  



Saját fenntartású nyilvántartások jegyzéke 
 
 
Adatkezelő 
megnevezé
se 

az adatkezelés 
célja 

Az adatok fajtája és kezelésük 
jogalapja 

Az adat 
forrása 

Adattovábbítást igénylő 
neve, címe, az 
adattovábbítás jogalapja 

Az adatfajták 
törlésének 
határideje 

Adatfel-
dolgozó 
neve és 
címe 

Nyilván-
tartási 
szám: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) az aktív korúak ellátására jogosult 
személynek a foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony létesítéséhez 
szükséges jognyilatkozatok 
hiányában vagy a jognyilatkozatok 
alakszerűségére vonatkozó 
vonatkozó rendelkezések 
megsértésével végzett 
keresőtevékenységére (a 
továbbiakban jogellenes 
munkavégzés) vonatkozó külön 
törvényben foglalt adatokat 
k) a rendelkezésre állási 
támogatásra jogosult személy 
iskolai végzettségét és 
szakképzettségét. 
 
Jogalapja: 
A szociális igazgatásokról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. tv. 18. § és 19. § (1) 
bekezdése 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha szabad mozgás és 
tartózkodás jogával 
rendelkező személy 
három hónapnál nem 
hosszabb ideig részesül 
időskorúak járadékában, 
rendszeres szociális 
segélyben ápolási díjban, 
a jegyző erről a tényről 
értesíti a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával 
rendelkező személy 
lakóhelye szerint illetékes  
idegenrendészeti 
hatóságot 
 
Bács-Kiskun Megyei 
Egészségbiztosítási 
Pénztár Nyilvántartási 
Főosztály, TAJ 
nyilvántartási részére, 
6000 Kecskemét, Izsáki u. 
8. Postacím: 6001 
Kecskemét, Pf 145. 
Jogalapja: A 
társadalombiztosítási 
ellátásaira és a 
magánynyugdíjra 
jogosultakról, valamint a 
szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX, Tv.  
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Óvoda- és 
tankötelese
k 
 
 
 
 
 
 
 
Szabálysért
és 

 
 
Óvoda és 
tankötelesek 
nyilvántartása 
 
Bejelentési 
mentesség alá 
eső 
adatkezelés 
Avtv 30. § a) 
 
Szabálysértési 
ügyek a 
szabálysértési 
hatóság által 
felelősségre 
vont elkövetők 
nyilvántartása a 
szabálysértési 
hatóságok által 

 
 
Név, születési és lakcímadatok. 
 
Jogalapja: 
A nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) 
MKM rendelet 16. § (4); (5); (6) 
bekezdései 
 
 
 
- a szabálysértési hatóság által 
felelősségre vont elkövetők 
nyilvántartása 
az elkövetők természetes 
személyazonosító adatait [név 
(születési név); születési hely, sz. 
idő; anyja neve;], 
Lakcímét, az elkövetett 
szabálysértést, az alkalmazott 
büntetést vagy intézkedést és az 
ügy számát. 
 
 

 
 
Népesség 
nyilvántartás
, BM 
adatbázis 
 
 
 
 
 
 
A 
Közigazgatá
si és 
elektronikus 
Közszolgálta
tások 
Központi 
Hivatala 
(KEKKH) 
 
 
Központi 
személyiada
t- és 
lakcímnyilvá
ntartása 
alapján 
hozott   
 

44/A. § (2) bekezdése. 
 
Óvodák és az általános 
iskolák felé. 
Jogalapja: a nevelési-
oktatási intézmények 
működéséről szóló 
11/1994. (VI.8.) MKM 
rend. 16. § (4) bekezdése 
 
 
 
A nyilvántartásból adat 
csak annak a hatóságnak 
szolgáltatható ki, amely 
jogszabály alapján 
jogosult a szabálysértési 
eljárással összefüggő 
- adatok kezelésére [Sztv. 

27. § (2) bek. ]. 
Ilyenek: 
- szabálysértési 
hatóságok 

- - a rendvédelmi szervek 
- - a büntetőeljárásról 

szóló 1998. évi XIX. 
Törvény 71. (1) bek. 
alapján] 

- az APEH Központi 
Hivatal Szerencsejáték 
Felügyeleti Főosztálya  

 
 
Óvoda és iskolai 
jogviszony 
megszünte 
 
 
 
 
 
 
 
A büntetés vagy 
intézkedés 
végrehajthatóságána
k megszűnése, de 
legalább a határozat 
jogerőre 
emelkedésétől 
számított két év. 
[Sztv. 27. § (1)] 
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Lefoglalt 
illetve 
visszatartott 
dolgok 
nyilvántartás
a 
A 
szabálysérté
si hatóság 
Lefoglalhatja 
azt a dolgot, 
amely tárgyi 
bizonyítási 
eszköz, a 
törvény 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lefoglalt, 
illetve a 
visszatartott 
dolgokról 
vezetett 
nyilvántartás 
tartalmazza a 
lefoglalást 
szenvedő 
személy nevét, 
pontos 
lakcímét, a 
lefoglalás 
időpontját,  

 
Jogalap: 
A szabálysértésekről szóló 1999, 
évi LXIX. törvény (Sztv.) 27. adatok 
kezelésére [Sztv. 27. § (2) bek. ]. 
Ilyenek: 
- szabálysértési hatóságok 
- a rendvédelmi szervek (1)  
bekezdése alapján – összhangban 
a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. Törvény 
rendelkezéseivel] 
 
KEKKH központi személyiadat- és 
lakcímnyilvántartása alapján hozott 
szabálysértési határozat, a 
lefoglalásról, Illetve visszatartásáról 
készült jegyzőkönyv, az 
elismervény 
Hat kívül helyezte a 39/2009 
(XII.22.) PM rendelet a hatálysértési 
eljárás során lefoglalt és elkobzott 
dolgok kezeléséről és 
értékesítéséről 
 

határozatain
k, valamint a 
társhatóság
ok által 
megküldött 
határozatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nincs 
adatkérő, de 
az 
ügyészség 
törvényessé
gi 
szempontból 
ellenőrizheti 
[a Magyar  

- [a szerencsejáték 
szervezéséről szóló 
1991. évi XXXIV. 
törvény  2. § (4) bek. 
b)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az intézkedés 
végrehajthatóságának 
megszűnése, de legalább 
a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 
két év. [Sztv. 27. § (1)] 
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Polgármesteri 
Hivatal 

 
valamint a 
lefoglalt dolgok 
megnevezését, 
mennyiségét és  
értékét. [a 
szabálysértési 
eljárás 
értelmében 
elkobozható, ill. 
amelynek 
birtoklása 
jogszabályba 
ütközik [Sztv. 80. 
§ (1)-(2) bek.] ] 
 
Kereskedelmi 
ügyek 
Önkormányzatok 
által nyilvántartott 
bejelentés 
működési 
engedély-köteles 
kereskedelmi 
tevékenységet 
folytatókról  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellékletben felvett 
adatok: 
Vállalkozói igazolvány 
száma, az üzlet címe, 
alapterülete, az üzlet 
tevékenységi köre. 
 
Kezelésük jogalapja: 
133/2007. (VI. 13.) 
Korm. rendelet 3. sz. 
melléklet] 
 
 
 
 

 
 
Köztársaság 
ügyészségéről 
szóló 1972. évi V. 
törvény 13. § (1) 
bek.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ügyfél által 
benyújtott 
kérelem és 
mellékletei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vám- és Pénzügyőrség 
részére [a jövedéki adóról 
és a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003. 
évi CXXVII. törvény 109. § 
(3) bek.] 

 
 
Határozatlan, az 
üzlet 
megszüntetését 
követően sem 
töröljük 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Határozatlan, a 
szálláshely 
megszüntetését 
követően sem 
töröljük 
 
 

  



Saját fenntartású nyilvántartások jegyzéke 
 
 
Adatkezelő 
megnevezése 

az adatkezelés 
célja 

Az adatok fajtája és 
kezelésük jogalapja 

Az adat forrása Adattovábbítást igénylő 
neve, címe, az 
adattovábbítás jogalapja 

Az adatfajták 
törlésének 
határideje 

Adatfel-
dolgozó 
neve és 
címe 

Nyilván-
tartási 
szám: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polgármesteri 
Hivatal 

A kereskedelmi 
tevékenységek 
végzésének 
feltételeiről szóló 
210/2009. Korm. 
rendelet 2. 
számú melléklete  
 
 
 
Mezőgazdasági 
ügyek kiemelten 
a veszélyes 
ebek, 
veszélyesnek 
minősített ebek 
nyilvántartása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatfajta: az állattartás 
helyét, az állattartó 
nevét, személyi 
azonosító jelét, lakcímét 
 
Jogalapja: a veszélyes 
állatokról és tartásuk 
engedélyezésének 
részletes szabályairól 
szóló 8/1999. (VIII. 13.) 
KöM-FVM-NKÖM-BM 
együttes rendelet 4 § (2) 
bek. és a települési 
önkormányzat 
jegyzőjének az állatok 
védelmével, valamint az 
állatok nyilvántartásával 
kapcsolatos egyes 
feladat- és hatásköreiről 
szóló 245/1998. (XII. 
31.) Korm. rendelet 6. § 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezőgazdasági 
Szakirányítási Hivatal 
Bács-Kiskun Megyei 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi 
Igazgatóság [Az 
élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről] 
szóló 2008. évi XLVI. 
Törvény. 38.  § (3) bek. ] 
 
Mezőgazdasági 
Szakirányítási Hivatal 
Bács-Kiskun Megyei 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi 
Igazgatóság [Az 
élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről] 
szóló 2008. évi XLVI. 
Törvény. 38.  § (3) bek. ] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozatlan, 
ameddig az állat 
életbe van és a 
tartási helye a 
települési 
önkormányzat 
jegyzőjének 
illetékességi 
területén 
található. 

  



Saját fenntartású nyilvántartások jegyzéke 
 

 
Adatkezelő 
megnevezése 

az adatkezelés 
célja 

Az adatok fajtája és 
kezelésük jogalapja 

Az adat forrása Adattovábbítást igénylő 
neve, címe, az 
adattovábbítás jogalapja 

Az adatfajták 
törlésének 
határideje 

Adatfel-
dolgozó 
neve és 
címe 

Nyilván-
tartási 
szám: 

 
Polgármesteri 
hivatal 

 
A települési 
önkormányzat 
jegyzőjének 
illetékességi 
területén lévő 
méhészek, 
méhállományok 
nyilvántartása 

 
A méhész nevét és 
lakóhelyét, 
 
Jogalapja: 
a méhállományok 
védelméről és a mézelő 
méhek egyes 
betegségeinek 
megelőzéséről és 
leküzdéséről szóló 
70/2003. (VI. 27.) FVM 
rendelet  9. § (4) bek. 

 
A méhész 
bejelentése 
alapján 

 
Mezőgazdasági 
Szakirányítási Hivatal 
Bács-Kiskun Megyei 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi 
Igazgatóság [Az 
élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről] 
szóló 2008. évi XLVI. 
Törvény. 38.  § (3) bek. ] 
 
Jogalapja: 
Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. 
törvény  51. § (3) bek. 

 
Határozatlan, 
ameddig az 
állomány életben 
van és a tartási 
helyük a 
települési 
önkormányzat 
jegyzőjének 
illetékességi 
területén 
található. 

  

 


