
1. oldal adatvédelmi nyilvántartás

ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK 
KÖRE

ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI 
HELYE

AZ 
ADATÁLLOMÁNYT 

KEZELŐ, 

FELDOLGOZÓ 
INFORMATIKAI 

RENDSZER 

MEGNEVEZÉSE

ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, 
HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, MÁSOLATOK 

KÖLTSÉGE ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRŐL

ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS 
ÁLLAPOTA, NAPRAKÉSZSÉGE 

(ADATKEZELÉSI IDŐ)

AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS 
A FELADATELLÁTÁST KIJELÖLŐ 

JOGSZABÁLYI HÁTÉR (AZ 
ADATKEZELÉS JOGALAPJA)

KÖZHITELESSÉG ADATVÉDELMI 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

KGR FORRÁS-SQL 
Számviteli analitikák nyilvántartása (pénzügy, 

eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, kiküldetés),  
illetve főkönyv vezetése

gazdasági partnerek neve, lakcíme, számlaszáma közvetlenül az érintettől Vas MKI  Költségvetési Osztály 
KGR Forrás SQL - 

MÁK szerver

A BM OKF és Területi Szervek közötti teljes 
körű kapcsolat

A KLR-en keresztül KIR kapcsolat

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

1995. évi CXVII. törvény,  2000. évi C. 
törvény(adatkezelési felhatalmazó), 
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,  
4/2013. ( I.11. ) Korm. rendelet az 
államháztartás számviteléről 
36/2013. ( IX.13.) NGM rendelet, 
38/2013.(IX.19.) NGM rendelet

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(ügyféladatok)

MÁK-ELEKTRA
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos terminál, 
banki átutalások kezdeményezése, pénzforgalom 

ellenőrzése
Bankszámlatulajdonosok neve, címe, bankszámlaszáma

KIR, Forrás SQL 
rendszerből, magán 

személyektől
Vas MKI Költségvetési Osztály MÁK-GIRO ELEKTRA

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos fel- és 
letöltésével napi egyeztetéssel

249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, 
MÁK szabályzatai 

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(ügyféladatok)

HADAR

a) értékelések, statisztikai elemzések készítése
b) a hatósági ellenőrzést végzők felkészültségének 

biztosítása

természetes személyek adatai: név, település (hozzájárulás 
esetén lakcím)

szervezetek adatai:
cégnév, cégjegyzék szám/bírósági bejegyzésszám/egyértelmű 

azonosítószám (pl.: törzsszám), cím, irányítószám, 
kapcsolattartó adatai: név, telefonszám, mobil telefonszám, 

beosztás, email, 

Hatósági eljárások, 
szemlék, ellenőrzések

Vas MKI  Hatósági Osztály , KvK-k 
hatósági osztályai

KAP Online
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el
az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva

a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény 17. §-ra 
figyelemmel17§-ra figyelemmel a 
személyes adatok tekintetében az 

eljárás jogerős lezárulását követően 
az adatnyilvántartás az érintettek 

hozzájárulásával történik

nem közhiteles 
nyilvántartás

adatvédelmi 
nyilvántartásba történő 
bejlentést igényel (az 

alapügytől elváló 
adatkezelés) 

 (bejelentése folyamatban)

Tűzoltási, műszaki mentési eseményt 
bejelentőkre vonatkozó adatok

a káreseményekkel kapcsolatos állampolgári 

bejelentési és adatszolgáltatási kötelesség 

teljesítése, tűzoltási és műszaki mentési 

feladatok végrehajtása során a káreset minél 

hatékonyabb felszámolása, a megfelelő erők 

és eszközök káresethez történő irányítása, a 

beavatkozáshoz szükséges, releváns 

információk beszerzése

a tűzoltási, műszaki mentési eseményt bejelentő neve, 
telefonszáma, ennek hiányában lakcíme, a bejelentéskor 
használt telefonszámhoz tartozó előfizető neve, címe, a 

bejelentő által használt telefonállomás azonosított adatai, a 
hívások rögzített tartalma, a tűzoltási, műszaki mentési feladatot 
indokoló esemény helye és jellege, a személyi sérülés, haláleset 

adatai, a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, 
személyes adatnak nem minősülő információ.

közvetlenül az érintettől Vas MKI Főügyeleti Osztály KAP Online adattovábbítás nincs az adatok 5 év után törledők

a tűz elleni védekezésről, a 

műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról szóló 1996. évi 

XXXI. törvény 10/A. § (1) 

bekezdése

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-71888/2014.

bírságok nyilvántartása
befizetések nyomonkövetése, követelések 

végrehajtása
Bírságoltak adatai Határozatok  

Vas MKI Hatósági Osztály , KvK-k 
hatósági osztályai

excel
OKF-re a jogerőre emelkedést követő 5 

napon belül

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva, a célhoz kötöttség 

elve szerint

a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény 17. §-ra 
figyelemmel

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással érintett 
személyek eljáráshoz 
kapcsolódó adatai)

Veszélyesáru-szállítással kapcsolatos 
ellenőrzések tekintetében a külföldiekkel 

szemben történő egyes közigazgatási hatósági 
eljárások során igénybe vehető tolmácsok 

jegyzéke

az eljárás hatékony, gyors lefolytatása, ügyféli jogok 
biztosítása

név; anyja neve; lakcím; személyi okmány típusa/száma; 
elérhetőség; beszélt idegen nyelv fajtája, szintje

közvetlenül az érintettől
Vas MKI Hatósági Osztály , KvK-k 

hatósági osztályai, Vas MKI megyei 
iparbiztonsági főfelügyelő

excel
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig
az érintettek hozzájárulásával

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-70152/2013.

Mentőcsoportok kapcsolattartás, kiértesítés nevek, elérhetőségi adatok érintett szervezetek
Vas MKI Főügyeleti Osztály, HTTP-k, 

KMSZ, KvK-k

Műveletirányítási 
ügyelet elektronikus 

adattár + 
Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig
EMÜ, érintett hozzájárulása 

nem közhiteles 
nyilvántartás

bejelentés-köteles

HUNOR és HUSZÁR országos mentőcsoport

a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtása, a polgári 

védelmi kötelezettség teljesítése, az igazolványban 
szereplő adatok ellenőrzése

családi és utónév, születési családi és utónév, nem, születési 
hely, idő (év, hónap, nap), anya születési családi és utóneve, 

lakóhely vagy tartózkodási hely, munkahely, szervezeti 
beosztásra vonatkozó adatok, foglalkozásra és a 

szakképzettségre vonatkozó adatok

érintett szervezetek

Országos Polgári Védelmi 
Főfelügyelőség, Vas MKI polgári védelmi 
főfelügyelő, Vas MKI Főügyeleti Osztály, 

HTP-k

elektronikus adattár 
+ Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 18.§ és 18/A § (6), 

(8) bekezdése

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-105383/2016.

Méhbefogók névjegyzéke kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel Név, elérhetőségi adatok méhbefogók, Vas MKI Főügyeleti Osztály, HTP-k, KMSZ
elektronikus adattár 

+ Iktatórendszer

honlapon elérhető: 
http://vas.katasztrofavedelem.hu/letoltes/d

ocument/vas/709-mehbefogok-listaja-
2016.pdf

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig
érintett hozzájárulása

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-106510/2016.

Lebiztosított technikai eszközök táblája vagy 
gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettek 

nyilvántartása

Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet esetén 
az intézkedések elősegítése

Szolgáltatásra kötelezett megnevezése és adatai (cím, 
elérhetőség), továbbá a lebiztosított eszköz és annak 

paraméterei, kezelőjének neve és elérhetősége;

 a) a munkáltató, egyéni 
vállalkozó által teljesített 

adatszolgáltatás,
b) a hadkiegészítő 

parancsnokság 
nyilvántartása,

c) a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás,
d) a központi közúti 

közlekedési nyilvántartó 
szerv által vezetett 
járműnyilvántartás.

+ polgármester 
adatszolgáltatása

BM OKF Országos Polgári védelmi 
Főfelügyelőség, Vas MKI polgári védelmi 

főfelügyelő, KvK-k

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, a 
gazdasági, anyagi szolgáltatás 

megszűnéséig

A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 71.§ (2)

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-70117/2013.

Az elektronikus iktatórendszer adatbázisa

a Vas Megyei Katsztrófavédelmi Igazgatóság, 

a katasztrófavédelmi kirendeltségek, a 

hivatásos tűzoltó-parancsnokságok és 

katasztrófavédelmi őrsök, mint közfeladatot 

ellátó szervekhez érkezett és általuk készített 

iratok nyilvántartása, az iratkezelés 

dokumentálása

iratok benyújtóinak neve, általuk megadott elérhetőség ügyiratok

Vas MKI, a katasztrófavédelmi 

kirendeltségek, a hivatásos tűzoltó-

parancsnokságok, 

katasztrófavédelmi őrsök 

ügykezelői és ügyintézői 

jogosultsággal felhatalmazott 

állománytagjai

Syrius, Robotzsaru
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

Az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva, a mindenkor hatályos 

iratkezelési szabályok szerint. A 
nyilvántartást tartalmazó iktatókönyv nem 

selejtezhető irat.

a köziratokról, a közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről 

szóló 1995. évi LXVI. törvény 
9. § (1) bekezdés a) pontja

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) és e) 

pontja alá eső, nem 
bejelentés-köteles 

nyilvántartás

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK



2. oldal adatvédelmi nyilvántartás

ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK 
KÖRE

ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI 
HELYE

AZ 
ADATÁLLOMÁNYT 

KEZELŐ, 

FELDOLGOZÓ 
INFORMATIKAI 

RENDSZER 

MEGNEVEZÉSE

ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, 
HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, MÁSOLATOK 

KÖLTSÉGE ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRŐL

ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS 
ÁLLAPOTA, NAPRAKÉSZSÉGE 

(ADATKEZELÉSI IDŐ)

AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS 
A FELADATELLÁTÁST KIJELÖLŐ 

JOGSZABÁLYI HÁTÉR (AZ 
ADATKEZELÉS JOGALAPJA)

KÖZHITELESSÉG ADATVÉDELMI 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

PAJZS Műveletirányítási és Döntéstámogatási rendszer
Katasztrófavédelmi műveletirányítási és döntéstámogatási 

rendszer (személyes adatok: bejelentő adatai)
közvetlenül az érintettől OKF, Vas MKI, HTP-k, ÖTP-k MS SQL adattovábbítás On-line KAP rendszerbe

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

az adat törlési határideje 5 év

A tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 
1996. évi XXXI. törvény 10/A.§ (1) 

bekezdés
nem közhiteles 
nyilvántartás

bejelentés-köteles
 (bejelentése folyamatban)

önkormányzati, létesítményi tűzoltók valamint 
az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai
 (Központi Elektronikus Adatszolgáltati 

Rendszer)

az önkormányzati, a létesítményi tűzoltó és az 
önkéntes tűzoltó egyesület tagja nyilvántartási 

számmal történő azonosítása, az önkormányzati, 
létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó 

egyesület tevékenysége jogszabályoknak megfelelő 
működése ellenőrzése, igazolvánnyal történő ellátás

az önkormányzati, létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó 
egyesület tagja családi és utóneve, születési családi és utóneve, 

születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe,

 az önkormányzati, 
létesítményi tűzoltóság 
vezetője, az önkéntes 

tűzoltó egyesület 
vezetőjének 

adatszolgáltatása

 Vas MKI Humán Szolgálat SQL szerver (OKF)
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el
Az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva
1996. évi XXXI. törvény 39.§ (7) 

bekezdés
nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-70155/2013.

A Vas MKI vagyonkezelésében lévő nem lakás 
céljára szolgáló ingatlanok bérlői

bérlői adatok nyomonkövetése, számlázás
a bérlő neve, a szerződéses jogviszonyra vonatkozó adatok 

(szerződés kezdete, lejárata, bérleti díj);
szerződés

Vas MKI  Műszaki Osztály és 
Költségvetési Osztály

excel
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el
folyamatos, naprakész nyilvántartás, a 

célhoz kötöttség elve szerint
érintett hozzájárulása

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás

Polgári védelemre kötelezettséggel 
kapcsolatos adatkezelés

a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtása, a polgári 

védelmi kötelezettség teljesítése, az igazolványban 
szereplő adatok ellenőrzése

családi és utónév, születési családi és utónév, nem, születési 
hely, idő (év, hónap, nap), anyja születési családi és utóneve, 

lakóhely vagy tartózkodási hely, munkahely, szervezeti 
beosztásra vonatkozó adatok, foglalkozásra és a 

szakképzettségre vonatkozó adatok

Polgári védelmi 
kötelezettség alatt állók 

adataiból a polgármester 
+ személyiadat- és 
lakcímnyilvántartó

Országos Polgári Védelmi 
Főfelügyelőség, Vas MKI polgári védelmi 

főfelügyelő

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos frissítés,a polgári védelmi 
szervezetbe történő beosztás 

megszűnéséig

A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 71.§ (1) bekezdése 

és a 72.§ (4) bekezdése

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-71716/2013.

Polgári védelmi szervezetek tagjainak 
igazolványa

Tagság igazolása

a) családi- és utónév,
b) születési családi- és utónév,

c) születési idő,
d) a tulajdonos fényképe, aláírása,

e) a tulajdonos vércsoportja,
f) a polgári védelmi szervezet megnevezése, a beosztás 

megjelölése,
g) az igazolvány kiállításának és lejáratának időpontja,

h) az igazolvány száma,
i) a kiállító hatóság aláírása.

Saját adatbázis + az 
érintettek 

adatszolgálatatása
Vas MKI  polgári védelmi főfelügyelő

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos frissítés a polgári védelmi 
szervezetbe történő beosztás 

megszűnésekor Kat.72.§ (6)bek. szerint

A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 72.§ (5) bekezdés

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-71717/2013.

tűzoltó készülék karbantartását végzők

a szolgáltatás feletti hatósági felügyeleti jogkör 

gyakorlása és a szolgáltatás igénybe vevőinek 

tájékoztatása

szolgáltató neve, tevékenység jellege, szolgáltató székhelye, 
műhely címe, a karbantartó műhelyt fenntartó szervezetek neve, 

fenntartó címe, a karbantartó szervezet által karbantartott 
tűzoltó készülék típusa, telefonszám, fax, e-amil cím, 

kapcsolattartó, tevékenység bejelentésének időpontja, 
tevékenység befejezésének időpontja, nyilvántartási szám, BM 

OKF régi és új azonosító

karbantartó 
adatszolgáltatása

Vas MKI Hatósági Osztály excel

honlapról elérhető: 
http://vas.katasztrofavedelem.hu/letoltes/d

ocument/vas/583-tuzoltokeszulek-
karbantartok-2015.pdf

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva. A karbantartó 

tevékenységének megszüntetése, illetőleg 
halála esetén adatainak a 

nyilvántartásban történő kezelését meg 
kell szüntetni.

a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 

1996. évi XXXI. törvény 12. § (1) 
bekezdés a) pont és (3) bekezdése, a 

szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 27. §

közhiteles hatósági 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással érintett 
személyek eljáráshoz 
kapcsolódó adatai)

Készenlétben tartott tűzvédelmi tecnika 
felülvizsgálatával, javításával összefüggő 

tevékenységet végző szolgáltatók

a szolgáltatás feletti hatósági felügyeleti jogkör 
gyakorlása és a szolgáltatás igénybe vevőinek 

tájékoztatása

szolgáltató neve, szolgáltató székhelye, telefonszám, e-mail cím, 
kapcsolattartó, tevékenység bejelentésének időpontja, 

tevékenység befejezésének időpontja, nyilvántartási szám, BM 
OKF régi és új azonosító

szolgáltató 
adatszolgáltatása

Vas MKI Hatósági Osztály excel

honlapról elérhető:  
http://vas.katasztrofavedelem.hu/letoltes/d

ocument/vas/287-tuzoltotechnika-
felulvizsgalok-javitok.xls

Az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva. az adott szolgáltatási 

tevékenységre vonatkozó jogszabályi 
előírások megsértése miatt az adott 

szolgáltatásnyújtás megkezdésére és 
folytatására való jogosultságot szabályozó 

jogszabályban meghatározottak szerinti 
jogerős eltiltásig, vagy a szolgáltató által, 

a szolgáltatási tevékenység 
megszüntetése bejelentéséig, vagy a 

bejelentés lejártáig.

 A szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 22. §

közhiteles hatósági 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással érintett 
személyek eljáráshoz 
kapcsolódó adatai)

tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő 
oktatásszervezést végzők

a szolgáltatás feletti hatósági felügyeleti jogkör 
gyakorlása és a szolgáltatás igénybe vevőinek 

tájékoztatása

oktatásszervező neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői 
jogosultság, tevékenység megkezdésének időpontja, 

tevékenység befejezésének időpontja, regisztrációs száma, új 
regisztrációs szám

szolgáltató 
adatszolgáltatása

Vas MKI Hatósági Osztály excel

honlapról elérhető:  
http://vas.katasztrofavedelem.hu/letoltes/d

ocument/vas/581-oktatasszervezok-
2015.pdf

Az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva. Az adott szolgáltatási 

tevékenységre vonatkozó jogszabályi 
előírások megsértése miatt az adott 

szolgáltatásnyújtás megkezdésére és 
folytatására való jogosultságot szabályozó 

jogszabályban meghatározottak szerinti 
jogerős eltiltásig, vagy a szolgáltató által, 

a szolgáltatási tevékenység 
megszüntetése bejelentéséig, vagy a 

bejelentés lejártáig.

a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 

1996. évi XXXI. törvény 12. § (1) 
bekezdés b) pont és (3) bekezdése, a 

szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 27. §

közhiteles hatósági 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással érintett 
személyek eljáráshoz 
kapcsolódó adatai)

tűzvédelmi szakvizsgáztatást végzők
a szolgáltatás feletti hatósági felügyeleti jogkör 
gyakorlása és a szolgáltatás igénybe vevőinek 

tájékoztatása

vizsgáztató neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői 
jogosultság, tevékenység megkezdésének időpontja, 

tevékenység befejezésének időpontja, regisztrációs szám

szolgáltató 
adatszolgáltatása

Vas MKI Hatósági Osztály excel

honlapról elérhető: 
http://vas.katasztrofavedelem.hu/letoltes/d

ocument/vas/582-szakvizsgaztatok-
2015.pdf  

Az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva. az adott szolgáltatási 

tevékenységre vonatkozó jogszabályi 
előírások megsértése miatt az adott 

szolgáltatásnyújtás megkezdésére és 
folytatására való jogosultságot szabályozó 

jogszabályban meghatározottak szerinti 
jogerős eltiltásig, vagy a szolgáltató által, 

a szolgáltatási tevékenység 
megszüntetése bejelentéséig, vagy a 

bejelentés lejártáig.

a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 

1996. évi XXXI. törvény 12. § (1) 
bekezdés d) pont és (3) bekezdése, a 

szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 27. §

közhiteles hatósági 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással érintett 
személyek eljáráshoz 
kapcsolódó adatai)

Érvénytelen és visszavont tűzvédelmi 
szakvizsga bizonyítványok

Hatósági nyilvántartás és tájékoztatás

a visszavont szakvizsga bizonyítványok tulajdonosainak a 

bizonyítvány száma, a szakvizsgázó neve, az 

oktatásszervező neve és a vizsga időpontja

közvetlenül az érintettől Vas MKI Hatósági Osztály excel

honlapon elérhető: 
http://vas.katasztrofavedelem.hu/letoltes/d

ocument/vas/288-visszavont-
szakvizsgabizonyitvanyok-201407.xls

Naprakész nyilvántartás, a 
célhozkötöttség szerinti ideig

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 9. 

§ (3) bekezdése
közhiteles hatósági 

nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének e) pontja 

alá eső, nem bejelentés-

köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással 

érintett személyek 

eljáráshoz kapcsolódó 

adatai)

a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységtől 
jogerősen eltiltott szolgáltatók

a szolgáltatás feletti hatósági felügyeleti jogkör 
gyakorlása és a szolgáltatás igénybe vevőinek 

tájékoztatása 

a) a szolgáltató neve,
b) a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye,

c) annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, 
amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult,
d) a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint

e) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és 
folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban 

meghatározott adatok.
   

szolgáltató 
adatszolgáltatása

Vas MKI Hatósági Osztály excel
nyilvános (Vas MKI honlap), jelenleg adatot 

nem tartalmaz
Naprakészen tartva. Az eltiltás időbeli 

hatályának fennállásáig.

 A szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 29. § (1) bekezdése

közhiteles hatósági 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással érintett 
személyek eljáráshoz 
kapcsolódó adatai)

nyilvántartás a Vas MKI illetékességi területén 
székhellyel rendelkező kéményseprő-ipari 

szolgáltatókról

a szolgáltatás feletti hatósági felügyeleti jogkör 

gyakorlása és a szolgáltatás igénybe vevőinek 

tájékoztatása 

a kéményseprő-ipari közszolgáltató képviseletét ellátó 

természetes személy személyazonosító adatai,  a 

tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője 

telefonszáma, elektronikus levélcíme

szolgáltató 
adatszolgáltatása, 

hatósági ellenőrzések, 
hatósági döntések

Vas MKI Hatósági Osztály excel
honlapról elérhető: 

http://vas.katasztrofavedelem.hu/kemenyse
pro-ipari-kozszolgaltato

Az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva. az adott szolgáltatási 

tevékenységre vonatkozó jogszabályi 
előírások megsértése miatt az adott 

szolgáltatásnyújtás megkezdésére és 
folytatására való jogosultságot szabályozó 

jogszabályban meghatározottak szerinti 
jogerős eltiltásig, vagy a szolgáltató által, 

a szolgáltatási tevékenység 
megszüntetése bejelentéséig, vagy a 

bejelentés lejártáig.

a kéményseprő-ipari tevékenységről 
szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. § (4) 

bekezdése, a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. §-a

közhiteles hatósági 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással érintett 
személyek eljáráshoz 
kapcsolódó adatai)



3. oldal adatvédelmi nyilvántartás

ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK 
KÖRE

ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI 
HELYE

AZ 
ADATÁLLOMÁNYT 

KEZELŐ, 

FELDOLGOZÓ 
INFORMATIKAI 

RENDSZER 

MEGNEVEZÉSE

ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, 
HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, MÁSOLATOK 

KÖLTSÉGE ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRŐL

ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS 
ÁLLAPOTA, NAPRAKÉSZSÉGE 

(ADATKEZELÉSI IDŐ)

AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS 
A FELADATELLÁTÁST KIJELÖLŐ 

JOGSZABÁLYI HÁTÉR (AZ 
ADATKEZELÉS JOGALAPJA)

KÖZHITELESSÉG ADATVÉDELMI 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen 
eltiltott kéményseprő-ipari közszolgáltatók

hatósági nyilvántartás, felügyelet

a) a szolgáltató neve,
b) a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye,

c) annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, 
amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult,
d) a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint

e) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és 
folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban 

meghatározott adatok.
   

szolgáltató 
adatszolgáltatása, 

hatósági ellenőrzések, 
hatósági döntések

Vas MKI Hatósági Osztály excel
nyilvános (Vas MKI honlap), jelenleg adatot 

nem tartalmaz
Naprakészen tartva. Az eltiltás időbeli 

hatályának fennállásáig.

 A szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 29. § (2)

közhiteles hatósági 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással érintett 
személyek eljáráshoz 
kapcsolódó adatai)

A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói 
berendezések műszaki-biztonsági 

felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentésekkel 
kapcsolatban indult hatósági eljárásban 

kirendelhető szakértők

A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói 
berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával 

kapcsolatos bejelentésekkel kapcsolatban indult 
hatósági eljárásban kirendelhető, szakértőként 

közreműködő személyek hatósági nyilvántartása, 
felügyelete

szakértő neve, születésének helye és időpontja, értesítési 

címe, telefonszáma, faxszáma, elektronikus postacíme
szolgáltató 

adatszolgáltatása
Vas MKI Hatósági Osztály excel

honlapról elérhető: 
http://vas.katasztrofavedelem.hu/a-
katasztrofavedelmi-kirendeltsegek-

eljarasaban-kirendelheto-gazszakertok-
jegyzeke

Az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva. a szakértő törlés iránti 
kérelméig illetve, ha őt törlik a bejelentett 
és jogosult gázszerelőkről és gázkészülék-
javítókról (a továbbiakban: gázszerelő) a 
műszaki biztonsági hatóság által vezetett 

nyilvántartásból.

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény 89. § (6b) bekezdése és a gáz 
csatlakozóvezetékek és a felhasználói 

berendezések műszaki-biztonsági 
felülvizsgálatával kapcsolatos 

bejelentések ügyében eljáró hatóság 
kijelöléséről 118/2014. (IV. 03.) Korm. 

r.

közhiteles hatósági 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással érintett 
személyek eljáráshoz 
kapcsolódó adatai)

minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek 
tagjainak nyilvántartása

a minősített önkéntes mentőszervezetek 
védekezésbe történő bevonásának elrendelése, az 

önkéntes mentőszervezet tagja nyilvántartási 
számmal történő azonosítása, a lezárt kárterületre 

történő belépési jogosultság ellenőrzése

a tag
a) természetes személyazonosító adatai,

b) arcfényképe
c) telefonszáma,

d) beosztása,
e) szakterületére, szakképzettségére vonatkozó adatai,

f) élet- és felelősségbiztosításának meglétére vonatkozó 
adatai,ha van, akkor biztosítási kötvényszáma,

g) oltásainak típusa, érvényességi idejére vonatkozó adatai, 
h) nyelvtudására vonatkozó adatai, 

i) útlevélszáma.

Önkéntes 
mentőszervezet/tag 

kötelező 
adatszolgáltatása

Vas MKI  polgári védelmi főfelügyelő excel

BM OKF Országos Polgári Védelmi 
Főfelügyelőség, Vas MKI polgári védelmi 

főfelügyelője, a katasztrófavédelmi 
kirendeltségek polgári védelmi felügyelői, a 

hivatásos tűzoltó-parancsnokságok 
parancsnokai és parancsnokhelyettesei, 

valamint a katasztrófavédelmi megbízottak. 
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el.

Naprakészen tartva. A minősített önkéntes 
mentőszervezeti tagság megszűnése, 

valamint a minősített önkéntes 
mentőszervezet tagjának halála esetén a 
tag adatainak nyilvántartásban történő 

kezelését meg kell szüntetni.

A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 18/A. § (8) 

bekezdése

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-71718/2013.

minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek 
tagjainak igazolványa

a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának 
azonosítása, a lezárt kárterületre történő belépési 

jogosultság ellenőrzése

a) a minősített önkéntes mentőszervezet megnevezése,
b) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja arcfényképe,

c) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja neve 

Önkéntes 
mentőszervezet/tag 

kötelező 
adatszolgáltatása

Vas MKI  polgári védelmi főfelügyelő

a BM OKF Országos Polgári Védelmi 

Főfelügyelőség, Vas MKI polgári 

védelmi főfelügyelője, a 

katasztrófavédelmi kirendeltségek 

polgári védelmi felügyelői, a hivatásos 

tűzoltó-parancsnokságok 

parancsnokai és parancsnokhelyettesi, 

valamint a katasztrófavédelmi 

megbízottak, a BM OKF Humán 

Szolgálata, a Vas MKI Humán 

Szolgálata, adattovábbítás nem 

történik;

A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 18/A§ (6) bekezdése. Az 

igazolványt a minősített önkéntes 
mentőszervezet megszűnésekor, a 

minősített önkéntes mentőszervezeti 
tagság megszűnésekor, a minősített 

önkéntes mentőszervezet tagjának halála 
esetén, a minősített önkéntes 

mentőszervezet tagjának adataiban 
bekövetkezett változás esetén vagy a 
hivatásos katasztrófavédelmi szervvel 
kötött együttműködési megállapodás 

megszűnésekor visszavonják és 
érvénytelenítik.

A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 18/A§ (6) bekezdés

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-71719/2013.

Téli adattár

A téli időjárási viszonyok során jelentkező 
események kezelésére való felkészülési, valamint 

végrehajtási feladatainak maradéktalan teljesülése, 
ezen belül a folyamatos, rendszeres ellátást igénylő 

betegek, szülés előtt álló kismamák kórházba, 
rendelőintézetbe történő szállításának elősegítése.

A folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek és szülés előtt 
álló kismamák lakcíme, katasztrófaveszély, veszélyhelyzet 

esetén névvel együtt.

az illetékes 
kormányhivatal 

népegészségügyi 
szakigazgatási szerve

Vas MKI  polgári védelmi főfelügyelő
honlapon nem található 

meg,adattovábbítás nincs

A személyes adatok a cél 
megvalósulásáig, de legfeljebb a 
katasztrófaveszély, veszélyhelyzet 

időtartamát követő 3 hónapig kezelhetőek, 
egyébként a személyes adat kizárólag a 
katasztrófavédelem által végrehajtott 

kórházba szállítás előkészítése és 
végrehajtása idejére történik adatkezelés

2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) b), 
katasztrófaveszély, veszélyhelyzet 

esetén a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 72.§ (10) bekezdése

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-70156/2013.

katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején 
felvett nyilvántartás

Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet esetén az 
intézkedések elősegítése.

személyazonosító adatok, lakóhely, ideiglenes tartózkodási hely
érintettek 

adatszolgáltatása
Vas MKI  polgári védelmi főfelügyelő

Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, 
Vas MKI polgári védelmi főfelügyelője, a 
kitelepítés és befogadás szervezése, és a 

polgári védelmi szervezetbe történő 
beosztás céljából a polgármesterek, az 
ismeretlen helyen tartózkodó személy 
tartózkodási helyének meghatározása 

céljából a rendőrség, a Magyar 
Vöröskereszt, valamint egyéb karitatív 

szervezetek felé történhet adattovábbítás, a 
hozzátartozóját kereső személy felé pedig 

felvilágosítás adható

a személyes adatok a cél 
megvalósulásáig, de legfeljebb a 
katasztrófaveszély, veszélyhelyzet 

időtartamát követő 3 hónapig kezelhetőek

A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 72.§ (10) bekezdés.

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-70229/2013.

Nyilvántartás a hatósági ellenőrzésen feltárt 
szabálytalanságok esetén alkalmazott hatósági 

felhívásokról, illetve a hatósági felhívás nem 
alkalmazhatóságáról

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 94.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak 

ellenőrzése

az ügyfél neve, az ügyfélnek a hatóság által törvény 

alapján kezelhető azonosítója, ennek hiányában 

természetes személy ügyfél esetén a természetes 

személyazonosító adatai, lakcíme, illetve székhelye

közvetlenül az érintettől Vas MKI Hatósági Osztály excel

a Vas MKI hatósági osztályának és a 

katasztrófavédelmi kirendeltségek 

hatósági osztályának állománya, 

adattovábbítás nincs

Naprakész nyilvántartás, az adatok 

keletkezésétől számított 2 év

a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 94.§ (3) bekezdése

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének e) pontja 

alá eső, nem bejelentés-

köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással 

érintett személyek 

eljáráshoz kapcsolódó 

adatai)

A Vas MKI által lefolytatott hatósági és 
szakhatósági eljárások során történő 

adatkezelés

a hatósági, szakhatósági eljárás lefolytatása 

során a természetes személy ügyfél és az 

eljárás egyéb résztvevőjének azonosítása

természetes személy ügyfélnek és az eljárás egyéb 

résztvevőinek (tanú, szakértő, tolmács) neve, születési 

neve, születési ideje, születési helye, anyja neve, lakcíme, 

valamint külön törvényben meghatározott egyéb 

személyes adata

közvetlenül az érintettől Vas MKI Hatósági Osztály

a hatóság részéről eljáró személyek, 

irat-betekintésre jogosultak, 

amennyiben a személyes adatokat 

nem kell kitakarni, továbbá 

adattovábbítás lehetséges más 

szervhez, ha azt törvény megengedi, 

vagy ha az érintett ehhez hozzájárult.

a hatósági eljárás jogerős 

befejezéséig, ezt követően a hatóság 

a személyes adatokat zárolja. A 

hatóság a zárolt személyes adatokat 

az eljárás tárgyát képező ügy 

iratainak selejtezéséig vagy levéltári 

őrizetbe adásáig tárolja, azokat 

kizárólag a jogerős döntésének 

végrehajtása, a jogerős döntésében 

foglaltak ellenőrzése vagy a jogerős 

döntésével összefüggő jogorvoslat 

vagy döntés-felülvizsgálat céljából 

kezelheti, és kizárólag e személyes 

adatok kezelésére jogosult más szerv 

vagy személy részére továbbíthatja.

a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 17.§ (2) bekezdése

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének e) pontja 

alá eső, nem bejelentés-

köteles adatkezelés 

(hatósági eljárással 

érintett személyek 

eljáráshoz kapcsolódó 

adatai)

Vízikönyvi nyilvántartás

vízgazdálkodás hazai feladatai és a 

nemzetközi egyezményeken alapuló 

kötelezettségek teljesítése, a vízkészletek 

mennyiségi és minőségi számbavétele, a 

vízgazdálkodási, valamint a vízkészlet-

gazdálkodási döntések korszerű informatikai 

alapokra helyezése. A vízgazdálkodási 

nyilvántartás a vízgazdálkodási objektum-

nyilvántartásból, a műszaki nyilvántartásból, 

a vízikönyvből áll, utóbbi vezetése tartozik a 

Vas MKI hatáskörébe.

érintettek neve, lakcíme; az illetékes vízügyi hatóság által 

vezetett vízikönyvi nyilvántartás a vízi létesítményekkel, 

vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat 

és kötelezettségeket, jogi szempontból jelentős tényeket 

és adatokat tartalmazza. A Nyilvántartásban a vízügyi 

hatóság engedélye (határozata) alapján végezhető 

tevékenységre vonatkozó adatok körében rögzíteni kell a 

határozatban megjelölt jogosított, illetve kötelezett 

megnevezését, címét (székhelyét), ha van, KSH azonosító 

számát a bejegyzés tárgyát képező határozattal 

megállapított vízilétesítmény elhelyezését, üzemeltetését 

érintő ingatlanokra vonatkozó használati korlátozásokat 

az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jogokra és 

tényekre történő utalást (védőterület, védősáv, 

vízelvezetési szolgalom)

közvetlenül az érintettől Vas MKI Hatósági Osztály
adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el.

Naprakészen tartva. A vízikönyvi 

okirattárban elhelyezett jogerős 

határozatok és tervek nem 

selejtezhetők.

a vízügyi igazgatási szervezet 

vízgazdálkodási nyilvántartásáról 

szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM 

rendelet 1. §, vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 45. 

§ (8) bekezdés f) pontja.

az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének e) pontja 

alá eső, nem bejelentés-

köteles adatkezelés 

(hatósági eljárással 

érintett személyek 

eljáráshoz kapcsolódó 

adatai)

A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltatók 

nyilvántartása
kapcsolattartás, kiértesítés

Vas MKI illetékességi területén székhellyel rendelkező 

közszolgáltatók neve, lakcíme, elérhetősége
közvetlenül az érintettől Vas MKI Hatósági Osztály excel

honlapon elérhető: 
http://vas.katasztrofavedelem.hu/letoltes/d

ocument/vas/746-nem-kozmuvel-
osszegyujtott-haztartasi-szennyviz-

kozszolgaltatoi-nyilvantartas-2016-julius.xls

Naprakészen tartva, 5 évig.

a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység részletes 

szabályairól szóló 455/2013. (XI. 

29.) Korm. rendelet 12. § (1) 

bekezdése, vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 

44/F. § (2) bekezdése

közhiteles nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének e) pontja 

alá eső, nem bejelentés-

köteles adatkezelés 

(hatósági eljárással 

érintett személyek 

eljáráshoz kapcsolódó 

adatai)



4. oldal adatvédelmi nyilvántartás

ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK 
KÖRE

ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI 
HELYE

AZ 
ADATÁLLOMÁNYT 

KEZELŐ, 

FELDOLGOZÓ 
INFORMATIKAI 

RENDSZER 

MEGNEVEZÉSE

ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, 
HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, MÁSOLATOK 

KÖLTSÉGE ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRŐL

ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS 
ÁLLAPOTA, NAPRAKÉSZSÉGE 

(ADATKEZELÉSI IDŐ)

AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS 
A FELADATELLÁTÁST KIJELÖLŐ 

JOGSZABÁLYI HÁTÉR (AZ 
ADATKEZELÉS JOGALAPJA)

KÖZHITELESSÉG ADATVÉDELMI 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

Közérdekű bejelentések, panaszok 
nyilvántartása

a közérdekű bejelentést tevő személy vagy 

panaszos azonosítása;
név, lakcím

KvK, MKI, OKF, 
állampolgárok

Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Hivatal

excel

a panaszos vagy a közérdekű bejelentő 

személyes adatai csak a panasz vagy a 

közérdekű bejelentés 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. A 

panaszos és a közérdekű bejelentő személyes 

adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem 

hozhatóak nyilvánosságra. Ha nyilvánvalóvá 

vált, hogy a panaszos vagy 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, ha 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.

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

a panaszokról és a közérdekű 

bejelentésekről szóló 2013. évi 

CLXV. törvény

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének a) pontja 

alá eső, nem bejelentés-

köteles adatkezelés 

(ügyfélkapcsolati 

adatok)

Katasztrófavédelmi veszélyelhárítási tervekhez 
kapcsolódó adatkezelés

katasztrófák elleni védekezés biztosítása, 

szakmai irányítása, támogatása, végrehajtási 

feladatok teljesítése

név, lakcím, telefonszám közvetlenül az érintettől Vas MKI Főügyeleti Osztály, HTP-k, KMSZ excel
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig, illetve a célhozkötöttség 
szerint.

a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 55. § 

(1) bekezdés, a 

katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 234/2011. 

(XI. 10.) Korm. rendelet 9. § (1) 

bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 12. 

§ (1) bekezdései

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-105384/2016.

Iparbiztonsági Információs Rendszer (IBIR)

a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről 

és a küszöbérték alatti üzemekről, az 

üzemeltetőktől kapott információkról, 

valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek elleni védekezéssel 

kapcsolatos előírások végrehajtásáról 

nyilvántartás vezetése; veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek kivizsgálására 

vonatkozó műszaki, szervezési és vezetési 

információk gyűjtése, értékelése; hatóságok 

közötti hatékony információcsere.

üzem vezetője és annak elérhetősége, valamint a 

kapcsolattartó neve, beosztása és elérhetősége

katasztrófavédelmi 
hatósági eljárások adatai, 

valamint a 
társhatóságoktól kapott 

hatósági információk 

Vas MKI  Hatósági Osztály és 
Iparbiztonsági Főfelügyelő 

MS SQL

(BM OKF által adott jogosultság 

esetén) a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervek iparbiztonsági szakterületei, 

KML, és a hatósági osztályok dolgozói

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 2011. 

évi CXXVIII. törvény 32. § (3)-(6) 

bekezdés, a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek 

elleni védekezésről szóló 

219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 

32.§, 41. §, 43. §.

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással érintett 
személyek eljáráshoz 
kapcsolódó adatai)

Veszélyes üzemek hatósági ellenőrzésével 
kapcsolatos adatok

a veszélyes tevékenység ellenőrzése és a 

veszélyes tevékenység által okozott kockázat 

szintjének minősítése, ellenőrzések szakszerű, 

hatékony lefolytatása, ügyféli jogok 

biztosítása

az üzemeltető és képviselőjének neve, lakcíme, levelezési 

címe, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, 

statisztikai számjele és adóazonosító száma, az 

üzemeltető képviselőjének neve, telefon- és 

telefaxszáma, e-mail címe, a biztonsági összekötő 

személy természetes személyazonosító adatai, telefon- 

és telefaxszáma, e-mail címe, szakirányú végzettsége, a 

végzettséget igazoló okirat sorszáma; név; anyja neve; 

lakcím; személyi okmány típusa/száma; elérhetőség

Hatósági ellenőrzés, 
eljárás során vizsgált, 

keletkezett 
dokumentumok

Vas MKI Hatósági Osztály és 
Iparbiztonsági Főfelügyelő

Iparbiztonsági Információs Rendszer 

keretében az Országos Iparbiztonsági 

Főfelügyelőség, Vas MKI Főfelügyelő, 

Vas MKI Hatósági Osztály. Nem 

nyilvános nyilvántartás.

A veszélyes üzemekre vonatkozó 

jogszabályok az adatkezelésre 

vonatkozó speciális rendelkezéseket 

nem tartalmaznak, ezért a 

közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 

általános adatkezelésre vonatkozó 

rendelkezései irányadóak az 

adatvédelmi tájékoztató 1.1. pontja 

szerinti rendben.

a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény IV. 

Fejezete 30. és 32.§, Ket. 17.§ a 

veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek 

elleni védekezésről szóló 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 

10. §, 35. §, 41. § (1) bekezdései.

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással érintett 
személyek eljáráshoz 
kapcsolódó adatai)

Veszélyes Áru Szállítási Információs Rendszer 
(VÁSZIR)

hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatása, 

a jogszabályok betartásának ellenőrzése, az 

ügyfél, továbbá az ellenőrzés alá vont személy 

azonosítása

a veszélyes árut szállító jármű ellenőrzéséről felvett ellenőrzési 

jegyzékben megjelölt, a gépjárművezetőre vonatkozó természetes 

személyazonosító adatok, lakcím, a vezetői engedélyben található 

egészségi és pályaalkalmassági adatok, személyazonosító 

igazolvány/útlevél száma, ADR oktatási bizonyítvány száma, a kísérő 

neve és állampolgársága, a feladó neve és címe, továbbá a címzett 

neve. a veszélyes áru szállításában érintett vállalkozásra, 

természetes személyre vonatkozó adatok - beleértve a személyes 

adatokat is;

a) a bejelentő szervezet vagy természetes személy neve, címe, 

elérhetősége,

b) a kapcsolattartó természetes személy neve, elérhetősége,

c) a légijármű üzemben tartójának neve és elérhetősége, a 

veszélyes árut feladó neve, címe,

h) a veszélyes árut továbbító neve, címe,

i) a veszélyes árut csomagoló, töltő, ürítő, be- és kirakodó, valamint 

a veszélyes árut tartalmazó tartály tisztítójának neve, címe,

j) a konténer üzemben tartójának neve és címe,

k) a veszélyes áru címzettjének neve, címe.

   

Hatósági ellenőrzés, 
eljárás során vizsgált, 

keletkezett 
dokumentumok

Vas MKI Hatósági Osztály és 
Iparbiztonsági Főfelügyelő

MS SQL
a Nemzeti Közlekedési Hatóság útján az 

Európai Unió illetékes szerve felé 
összesített (anonim) statisztikai adatok

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva, 5 év után törlendő

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvény 46/C. § (1) bekezdése; a 
légiközlekedésről szóló 1995. évi 
XCVII. törvény 66/B. § (6) és (7) 

bekezdései

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással érintett 
személyek eljáráshoz 
kapcsolódó adatai)

Személyügyi nyilvántartó rendszer

a 
hivatásos szolgálati jogviszonyból 
származó jogok gyakorlásához és 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
adatok kezelésének biztosítása a 

hivatásos szolgálati jogviszony alanyai 
számára

Személyi állomány munkavégzéssel kapcsolatos alapadatai, 
személyi alapadatai, lakcím asatok, előremeneteli adatok, 

fegyelmi adatok
közvetlenül az érintettől Vas MKI Humán Szolgálat

SZENYOR for 
WINDOWS

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig
2015. évi XLII. tv.

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás



5. oldal adatvédelmi nyilvántartás

ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK 
KÖRE

ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI 
HELYE

AZ 
ADATÁLLOMÁNYT 

KEZELŐ, 

FELDOLGOZÓ 
INFORMATIKAI 

RENDSZER 

MEGNEVEZÉSE

ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, 
HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, MÁSOLATOK 

KÖLTSÉGE ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRŐL

ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS 
ÁLLAPOTA, NAPRAKÉSZSÉGE 

(ADATKEZELÉSI IDŐ)

AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS 
A FELADATELLÁTÁST KIJELÖLŐ 

JOGSZABÁLYI HÁTÉR (AZ 
ADATKEZELÉS JOGALAPJA)

KÖZHITELESSÉG ADATVÉDELMI 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

Képfelvételek készítése a katasztrófavédelmi tevékenység bemutatása

beavatkozások során, a katasztrófavédelemmel 

kapcsolatos nyilvános eseményeken, rendezvényeken, 

konferenciákon jelenlévők képmása

közvetlenül az érintettől Vas MKI Hivatal, KMSZ, KvK-k,     HTP-k

egyes képfelvételek tárolása a 

Katasztrófavédelem Médiaszerverén 

történik, melyhez a sajtó 

Médiaszerveren regisztrált képviselői a 

felhasználási feltételekben foglalt 

adatvédelmi szabályok elfogadásával 

és betartásával férhetnek hozzá, 

továbbá a képfelvételek 

megjelenhetnek a Vas MKI honlapján

a képek tekintetében archiválás 

történik, törlés bármikor kérhető

tömegfelvétel és nyilvános 

közéleti szereplésről készült 

felvétel esetén a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 2:48 § (2) bekezdése, 

egyébként a Vas MKI az 

érintettektől írásbeli 

hozzájárulást kér, a hozzájáruló 

nyilatkozathoz adatvédelmi 

tájékoztató is tartozik. 

Amennyiben egy korábban 

készített képfelvételt az azon 

szereplő személyt vagy 

személyeket portré vagy életrajzi 

jelleggel bemutató célra kívánja 

felhasználni, a Vas MKI az 

érintettől újabb hozzájárulást kér

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-105468/2016.

Térfigyelő kamerák

vagyonvédelem, zavartalan kihajtás, forgalom 

megfigyelése, ügyfélforgalom figyelése, 

parkoló járművek figyelése, személyes jelenlét 

pótlása

Vas MKI objektumaiba belépő személyek képmása, az 

érintett esetleges viselkedése, megnyilvánulásai
közvetlenül az érintettől

Vas MKI Informatikai Osztály, KVk-K 
vezetője, HTP-k Híradóügyeletei

Nem nyilvános, honlapon nem elérhető

a rögzítéstől számított 3 munkanap, 
kivéve, ha a megsemmisítés mellőzését 
kérték (ebben az esetben maximum 30 

nap), vagy ha a rögzített kép-, hang-, vagy 
a kép- és hangfelvételt, valamint más 
személyes adatot bírósági vagy más 
hatósági eljárásban bizonyítékként 

felhasználják

az érintett hozzájárulása a Vas MKI 
objektumaiba történő belépéssel, a 

személy- és vagyonvédelmi, valamint 
a magánnyomozói tevékenység 

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 
törvény 30. § alapján

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-69995/2013., 
69996/2013., 69997/2013., 
69998/2013., 69999/2013., 
70000/2013., 70001/2013., 
70002/2013., 70003/2013., 

70080/2013.

Közérdekű adat-megismerési igényekkel 
kapcsolatos személyesadat-kezelés

kapcsolattartás, az igény megválaszolása, az 

esetleges költségtérítés intézése, az egy éven 

belül azonos személy által, azonos tárgyban 

benyújtott adatigények kiszűrése

közérdekűadat-megismerési igényt benyújtó személyek 

neve, kapcsolattartást szolgáló elérhetősége
közvetlenül az érintettől Vas MKI Hivatal excel

Nem nyilvános. Megismerheti a belső 

adatvédelmi felelős és szolgálati 

elöljárói, költségtérítés esetén a 

díjfizetés beérkezését ellenőrző 

szervezeti egység.

 az adatigény beérkezésétől számított 1 
évig

az információs önrendelkezési 

jogról és az 

információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 28.§ (2) 

bekezdése

nem közhiteles 
nyilvántartás

NAIH-106512/2016.

Önkéntes jelentkezéssel összefüggésben 
rendelkezésre bocsátott önéletrajzokkal 

kapcsolatos adatkezelés

a Vas MKI állományába jelentkezők 

alkalmasságának első felmérése

A Vas MKI személyi állományába jelentkezők természetes 

személyazonosító adatai, képzettségére, korábbi 

foglalkoztatásra utaló adatok, valamint olyan adatok, 

melyet az érintett rendelkezésre bocsát.

közvetlenül az érintettől Vas MKI Humán Szolgálata Nem nyilvános, adattovábbítás nincs.

a Vas MKI személyi állományába jelentkezők 

esetén, konkrét pályázatra történő 

jelentkezéskor a pályázatban foglaltak 

szerint, a cél megvalósulásáig, a Vas MKI 

személyi állományába nem pályázat 

keretében jelentkezők önéletrajzát a Vas 

MKI három hónapig őrzi meg akkor, ha az 

önéletrajz benyújtója - annak beküldésekor - 

ehhez írásban kifejezetten hozzájárul. 

Amennyiben az önéletrajz vagy annak 

kísérőlevele nem tartalmazza az adatok 

kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást, a 

Vas MKI kizárólag azt vizsgálja meg, hogy az 

önéletrajznak megfelelő, betöltetlen 

álláshellyel rendelkezik-e vagy sem. Ha 

ilyen üres álláshely nem áll rendelkezésre, a 

postán érkezett vagy személyesen 

benyújtott iratot visszaküldi a 

jelentkezőnek, a részére elektronikus úton 

benyújtott önéletrajzot pedig törli. A három 

hónapos adattárolási határidő lejártát 

követően a pályázati anyagokat a Vas MKI 

megsemmisíti, vagy ha arra a jelentkező 

külön igényt tart, részére visszaküldi.

az érintett hozzájárulása
nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles adatkezelés 

(ügyfélkapcsolati adatok)az 
Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének a) pontja alá 
eső, nem bejelentés-
köteles adatkezelés 

(ügyfélkapcsolati adatok)

Forrás SQL 
kataszteri nyilvántartó program

Kincstári vagyonelemek nyilvántartása Ingó- és ingatlan vagyonelemek
Kataszteri nyilvántartó 

program
Vas MKI  Költségvetési Osztály 

Forrás SQL - MNV 
Zrt.

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

terv, tény adatok egyszeri éves 
feltöltésével

2007. évi CVI. törvény
nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

KGR K11
Költségvetési tervezés, számviteli beszámolók 

készítése
Időszaki mérlegjelentések, beszámolók KGR-K11 program Vas MKI  Költségvetési Osztály 

MÁK - központi 
adattár

A BM OKF és területi szervek közötti teljes 
körű kapcsolat

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

2000. évi C. törvény, 249/2000. 
(XII.24.) Korm. rendelet a KGR K11 

adatállomány kezelését és 
feladatellátását kijelölő jogszabályi 

háttér hivatkozásának kiegészítése a 
„249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet” 

szövegrésszel, tekintettel arra, hogy a 
központi költségvetési szervekre 

vonatkozó költségvetés tervezésre és 
beszámoló készítésre vonatkozó 

szabályokat a fenti rendelet írja elő. 

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

E-Adat
Kincstári rendszeres adatszolgáltatások, szerződés 

bejelentés, előirányzat bejelentés
KT01 kötelezettségvállalási bejelentő, tartozásállomány 

bejelentése, EG03-előirányzat bejelentés
E-adat Vas MKI  Költségvetési Osztály MÁK

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el, a nettó 5 millió Ft feletti szerződések 

általános közzétételi listánkban 
megtalálhatóak

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

MÁK szabályzatai 
nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

ÁNYK
Általános Nyomtatványkitöltő Program NAV 

adatszolgáltatásokhoz
ÁFA-bevallás, cégautó-adóbevallás

nyomtatvány kitöltő 
program

Vas MKI  Költségvetési Osztály NAV
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

Adóbevallások jogszabály által előirt 
határidőben történő benyújtásával 

naprakészen tartva

1995. évi CXVII. törvény, 2007. évi 
CXXVII. törvény, 1997. évi LXXX. 

törvény

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Lakossági Tájékoztató Rendszer
A veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos 

nyilvánosságra tartozó adatok biztosítása

a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti 
üzemek, engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység 
során keletkezett engedélyek, lakossági tájékoztató kiadványok 

adatbázisa

katasztrófavédelmi 
hatósági eljárások adatai

Vas MKI  Hatósági Osztály és 
Iparbiztonsági Főfelügyelő 

megyei honlap 
honlapon elérhető, a nyilvános adatok 

keletkezését követően frissítve
az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva
219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 45.§

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT NEM TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK



6. oldal adatvédelmi nyilvántartás

ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK 
KÖRE

ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI 
HELYE

AZ 
ADATÁLLOMÁNYT 

KEZELŐ, 

FELDOLGOZÓ 
INFORMATIKAI 

RENDSZER 

MEGNEVEZÉSE

ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, 
HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, MÁSOLATOK 

KÖLTSÉGE ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRŐL

ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS 
ÁLLAPOTA, NAPRAKÉSZSÉGE 

(ADATKEZELÉSI IDŐ)

AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS 
A FELADATELLÁTÁST KIJELÖLŐ 

JOGSZABÁLYI HÁTÉR (AZ 
ADATKEZELÉS JOGALAPJA)

KÖZHITELESSÉG ADATVÉDELMI 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

A Vas MKI használatában lévő ingatlanok 
nyilvántartása

adatszolgáltatás, nyilvántartás
ingatlanok tulajdoni lapjain nyilvántartott adatok, műszaki 
alapadatok (alapterület stb.), analitikus nyilvántartásból 

származó értékadatok

tulajdoni lap, tervrajzok, 
felmérések, analitikus 

nyilvántartás
Vas MKI  Műszaki Osztály 

excel, Központi 
Adattár (OKF)

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 14. § 
(1)

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Járműnyilvántartási jegyzék Járműnyilvántartás vezetés Vas MKI, HTTP-k járműveinek műszaki paraméterei 
Törzskönyv, forgalmi 
engedély, járművek 
kezelési utasítása

Vas MKI  Műszaki Osztály 
excel, Központi 
Adattár (OKF)

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

67/2013. számú Főig. Int.
nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek elérhetősége ÖTE nyilvántartás elérhetőségi adatok MKI, HTP-k, BM OKF Vas MKI Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő
excel, Központi 
Adattár (OKF)

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

3/2013. BM OKF Utasítás
nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Létesítményi Tűzoltó-parancsnokságok 
elérhetősége

LTP nyilvántartása elérhetőségi adatok MKI, BM OKF Vas MKI Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő
excel, Központi 
Adattár (OKF)

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 27 
§. (2) bekezdés

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Nyilvántartás a Tűzoltási és Műszaki mentési 
tervekről

Magyarország mentő-tűzvédelmének egységesítése 
érdekében 

Tűzoltási, műszaki mentési szempontból veszélyeztetett 
létesítmények elérhetőségi adatai, a létesítményhez rendelt 

riasztási fokozatok. meghatározása
MKI, HTP Vas MKI Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő KAP Online

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

Az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 54-58. 
§

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Ellenőrzések nyilvántartása
Külső és belső ellenőrzések dokumentálása, 

nyilvántartása, lekérdezése, statisztikai kimutatásai
Külső és belső ellenőrzések tapasztalatai, eredményei MKI

Vas MKI Tűzoltósági Főfelügyelő és 
Ellenőrzési Szolgálat

excel
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el
az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva

370/2011 (XII.31.) Korm. rendelete a 
költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről

Belső szabályzó

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Műveletirányítási Tervkötetek gyors elérhetőség garantálása
Polgármester, jegyző, közművállalat, elsősegély nyújtási hely, 

igénybe vehető polgári erők, -eszközök
érintettől, Tűzoltósági 

főfelügyelőség
Vas Mki Főügyeleti Osztály, HTP-k, KMSZ

Műveletirányítási 
ügyelet elektronikus 

adattár + 
Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

az érintettek hozzájárulásával, 
39/2011 BM rendelet

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Együttműködési Megállapodások (EMÜK) kapcsolattartás elérhetőségi adatok érintett szervezetek Vas Mki Főügyeleti Osztály, HTP-k, KMSZ

Műveletirányítási 
ügyelet elektronikus 

adattár + 
Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig

az érintettek hozzájárulásával az EMÜ-
ben

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Kórházak, melegedőhelyek kapcsolattartás elérhetőségi adatok érintett szervezetek Vas Mki Főügyeleti Osztály, HTP-k, KMSZ

Műveletirányítási 
ügyelet elektronikus 

adattár + 
Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig
EMÜ

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Közműszolgáltatók (Víz, E-On, Gázművek, 
Hőszolgáltató)

kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok érintett szervezetek Vas Mki Főügyeleti Osztály, HTP-k, KMSZ

Műveletirányítási 
ügyelet elektronikus 

adattár + 
Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig
EMÜ

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Társszervek (Mentők, Rendőrség, NAV Vízügy, 
Környezetvédelem, Közútkezelő, Autópálya 

kezelő)
kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok érintett szervezetek Vas Mki Főügyeleti Osztály, HTP-k, KMSZ

Műveletirányítási 
ügyelet elektronikus 

adattár + 
Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig
EMÜ

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, Létesítményi 
Tűzoltóságok

kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel elérhetőségi adatok közvetlenül az érintettől Vas Mki Főügyeleti Osztály, HTP-k, KMSZ

Műveletirányítási 
ügyelet elektronikus 

adattár + 
Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig
EMÜ

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Megyei Operatív Törzs kapcsolattartás, kiértesítés állomány elérhetőségei közvetlenül az érintettől Vas Mki Főügyeleti Osztály, HTP-k, KMSZ

Műveletirányítási 
ügyelet elektronikus 

adattár + 
Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig
Belső szabályozó

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Megyei Védelmi Bizottság kapcsolattartás, kiértesítés Polgármester, állomány elérhetőségei közvetlenül az érintettől Vas Mki Főügyeleti Osztály, HTP-k, KMSZ

Műveletirányítási 
ügyelet excel 

táblázat + 
Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig

Katasztrófavédelmi törvény, MVB 
munkacsoport ügyrend

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Izotópos, Katasztrófaveszélyes, Sugárveszélyes, 
Veszélyes hulladéktermelő üzemek, 

létesítmények
kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségek érintett szervezetek Vas Mki Főügyeleti Osztály, HTP-k, KMSZ

Műveletirányítási 
ügyelet excel 

táblázat + 
Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig
2011. évi CXXVIII törvény 

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

Hulladékgazdálkodási tevékenységgel 
foglalkozó szervezetek adatai

kapcsolattartás, nyilvántartás szervezetek datai érintettektől Vas MKI  Hatósági Osztály HADAR
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig
Belső szabályozó

nem közhiteles 
nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles

On-line KAP Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Program

Az adatbázis tartalmazza a katasztrófavédelmi egységek 
felszerelésével, beavatkozásával, hatósági tevékenységével 

kapcsolatos alapvető adatokat, továbbá a települések műveleti 
terveit.

Vas MKI, KvK-k, HTP-k, 
ÖTP-k, ÖTE-k, LTP-k

Vas MKI, KvK-k, HTP-k, ÖTP-k, ÖTE-k, 
LTP-k

MS SQL OKF 
A belső szabályozók különböző határidőket 

tartalmaznak az adatok felöltésére a 24 
órától 72 óráig bezárólag.

1999. évi LXXIV. törvény
1993. évi XLVI. Törvény

4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet 17. § (2)
Belső szabályzó

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alá 

eső, nem bejelentés-
köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással érintett 
személyek eljáráshoz 
kapcsolódó adatai)

Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés a honlap fejlesztése, statisztikák készítése
a Vas MKI honlapján böngésző személyek IP címe, 

naplófájl

közvetlenül az 

érintettől

a személyes adatokhoz kizárólag a 

honlapot üzemeltető 

adatfeldolgozó Rádiós Segélyhívó és 

Infokommunikációs Országos 

Egyesület fér hozzá

statisztikai adatokhoz fér hozzá a 

Google

a személyes adatokat felhasználási 

céljuk megszűnése esetén, vagy az 

érintett kérelmére az üzemeltető és a 

tartalomszolgáltató haladéktalanul 

megsemmisíti.

az érintett hozzájárulása
nem közhiteles 

nyilvántartás
NAIH-105471/2016.

Térinformatika
Katasztrófavédelmi Térinformatikai Rendszerhez 

kapcsolódó alkalmazások kiszolgálása elemzések 
készítéséhez

földrajzi vonatkozású szakmai adatok megjelenítése és 
megosztása a katasztrófavédelmi célú felhasználásra

DSM-10, jogszabályok, 
egyéb szakmai 

katasztrófavédelmi 
nyilvántartások

Vas MKI Informatikai Osztály
Katasztrófavédelmi 

Térinformatikai 
Rendszer (KATIR)

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

saját szervezetk vonatkozásában az 
információk folyamatos feltötltésével 

naprakészen tartva

56/2012 BM OKF 
intézkedés;234/2011 (XI.10.) 

Korm.rend.

nem közhiteles 

nyilvántartás

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-

köteles


