
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 Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Gazdasági Szolgálat

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(adatkezelésivfelhatalma

zó), 4/2013. (I. 11.) 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet, 5/2012. 

sz. főig. int. 

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

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Gazdasági Szolgálat

MÁK-GIRO ELEKTRA Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamatos fel- és 

letöltésével napi egyeztetéssel

Korm. rendelet 4/2013. (I. 11.) , 

MÁK szabályzatai 

nem közhiteles 

nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének a) pontja 

alá eső, nem bejelentés-

köteles nyilvántartás 

(ügyféladatok)sz

On-line KAP Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Program Az adatbázis tartalmazza a katasztrófavédelmi egységek 

felszerelésével, beavatkozásával, hatósági tevékenységével 

kapcsolatos alapvető adatokat, továbbá a települések műveleti 

terveit.

MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, 

LTP

 Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP

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)

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

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági Osztály, KvK 

KAP Online Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva

Ket. 17§-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)

bírságok nyilvántartása befizetések nyomonkövetése Bírságoltak adatai Határozatok  Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági Osztály , KvK

excel OKF-re a jogerőre emelkedést követő 5 

napon belül

az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva, a célhoz kötöttség elve 

szerint

Ket. 17§- nem közhiteles 

nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének e) pontja 

alá eső, nem bejelentés-

köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással 

érintett személyek 

eljáráshoz kapcsolódó Nyilvántartás a hatósági ellenőrzésen feltárt 

szabálytalanságok esetén alkalmazott hatósági 

felhívásokról, illetve a hatósági felhívás nem 

alkalmazhatóságáról

a Ket. 94.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak 

ellenőrzése

a) az ügyfél neve

b) az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető 

azonosítója, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén 

a természetes személyazonosító adatai, lakcíme, illetve székhelye,

c) a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés 

megsértése miatti felhívás a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági 

döntésben foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó 

végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és

d) a felhívást tartalmazó végzés eredménytelenségének ténye, 

valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó 

döntés jogerőre emelkedésének a napja

   

ügyféltől felvett (vagy 

szükség szerint a hatóság 

által más szervektől 

beszerzett) adatok

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági Osztály, KvK

excel Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos frissítés, az adatkezelő az 

adatokat a keletkezéstől számított két évig 

kezeli

Ket. 94.§ (3) nem közhiteles 

nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének e) pontja 

alá eső, nem bejelentés-

köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással 

érintett személyek 

eljáráshoz kapcsolódó 

adatai)

VÁSZ 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 KvK 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, területi komplex pv. 

Szervezetek

kapcsolattartás, kiértesítés nevek, elérhetőségi adatok

érintett szervezetek

Főügyeleti, HTP, polgári védelmi 

főfelügyelő

Műveletirányítási 

ügyelet elektronikus 

adattár + 

Iktatórendszer, excel

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 

érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig

Katasztrófavédelmi törvény, nem közhiteles 

nyilvántartás

bejelentés-köteles

HUNOR, HUSZÁR mentőcsoport kapcsolattartás, kiértesítés nevek, elérhetőségi adatok

érintett szervezetek

Főügyeleti, HTP, polgári védelmi 

főfelügyelő

Műveletirányítási 

ügyelet elektronikus 

adattár + 

Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva

érintett hozzájárulása nem közhiteles 

nyilvántartás

bejelentés-köteles

Méhbefogók, Kártevőirtók kapcsolattartás, kiértesítés Név, elérhetőségi adatok

érintett szervezetek

Főügyeleti, HTP Műveletirányítási 

ügyelet elektronikus 

adattár + 

Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 

érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig

érintett hozzájárulása nem közhiteles 

nyilvántartás

bejelentés-köteles

Tolmács, szakfordító, szakértő, pszichológus, 

statikus

kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel elérhetőségi adatok

közvetlenül az érintettől

Főügyeleti, HTP Műveletirányítási 

ügyelet elektronikus 

adattár + 

Iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 

érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig

érintett hozzájárulása nem közhiteles 

nyilvántartás

bejelentés-köteles

Gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettek Gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettség 

teljesítése

Szolgáltatásra kötelezett megnevezése  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

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, Katasztrófavédelmi 

kirendeltségek

Excel 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.

Syrius iktatórendszer iratok nyomonkövetése ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek ügyfelek, 

panaszosok, közérdekű bejelentők adatai

ügyiratok Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP

Syrius Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva, a mindenkor hatályos 

iratkezelési szabályok szerint

a köziratokról, a közlevéltárakról 

és a magánlevéltári anyag 

védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény 

a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 

335/2005. (XII.29.) Korm. 

rendelet 

nem közhiteles 

nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének a) és e) 

pontja alá eső, nem 

bejelentés-köteles 

nyilvántartás

A  PEST 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

PAJZS Műveletirányítási és Döntéstámogatási rendszer Katasztrófavédelmi műveletirányítási és döntéstámogatási 

rendszer (személyes adatok: bejelentő adatai)

közvetlenül az érintettől OKF, Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, HTP, ÖTP

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)

Robotzsaru iktatórendszer iratok nyomonkövetése ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek ügyfelek, 

panaszosok, közérdekű bejelentők adatai

ügyiratok  MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP Robotzsaru Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva, a mindenkor hatályos 

iratkezelési szabályok szerint

a köziratokról, a közlevéltárakról 

és a magánlevéltári anyag 

védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény 

a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 

335/2005. (XII.29.) Korm. 

rendelet 

nem közhiteles 

nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének a) és e) 

pontja alá eső, nem 

bejelentés-köteles 

nyilvántartás

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

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 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.

Polgári védelemre kötelezettek, pv szervezetbe 

beosztottak

a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos feladatok végrehajtása

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, foglalkozására és a szakképzettségére 

vonatkozó adatok

Polgári védelmi 

kötelezettség alatt állók 

adataiból a polgármester 

+ személyiadat- és 

lakcímnyilvántartó

 Polgári Védelmi felügyelők, polgári 

védelmi főfelügyelő

Excel  A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 72.§ (4) 

bekezdés (a polgári védelmi szervezetbe 

történő beosztáshoz, a polgári védelmi 

kötelezettség teljesítéséhez, az 

igazolványban szereplő adatok 

ellenőrzéséhez)

folyamatos frissítés,a polgári védelmi 

szervezetbe történő beosztás 

megszűnéséig a Kat.72.§ (7)bek. Szerint

A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 71.§ 

(1) bekezdés 72.§ (4) bekezdés

nem NAIH-71716/2013.

tűzoltó készülék karbantartása hatósági nyilvántartás, felügyelet, igazolás 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, OKF 

régi és új azonosító

karbantartó 

adatszolgáltatása

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság  Hatósági Osztály 

excel  honlapon elérhető: 

http://pest.katasztrofavedelem.hu/szolgalta

tasi-felugyelet

az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva. A karbantartó 

tevékenységének megszüntetése, illetőleg 

halála esetén adatainak a nyilvántartásban 

történő kezelését meg kell szüntetni. 

   

 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)

beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, 

telepítése, felülvizsgálata

hatósági nyilvántartás, felügyelet, igazolás szolgáltató neve, szolgáltató székhelye, telefonszám, e-amil cím, 

kapcsolattartó, tevékenység bejelentésének időpontja, 

tevékenység befejezésének időpontja, nyilvántartási szám, OKF 

régi és új azonosító

szolgáltató 

adatszolgáltatása

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági Osztály 

excel  honlapon elérhető: 

http://pest.katasztrofavedelem.hu/szolgalta

tasi-felugyelet

az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva. A szolgáltató 

tevékenységének megszüntetése, illetőleg 

halála esetén adatainak a nyilvántartásban 

történő kezelését meg kell szüntetni. 

   

 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 

oktatásszervezés

hatósági nyilvántartás, felügyelet, igazolás oktatásszervező neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői 

jogosultság, tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység 

befejezésének időpontja, regisztrációs száma, új regisztrációs 

szám

szolgáltató 

adatszolgáltatása

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság  Hatósági Osztály 

excel  honlapon elérhető: 

http://pest.katasztrofavedelem.hu/szolgalta

tasi-felugyelet

az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva. A szolgáltató 

tevékenységének megszüntetése, illetőleg 

halála esetén adatainak a nyilvántartásban 

történő kezelését meg kell szüntetni. 

   

 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 szakvizsgáztatás hatósági nyilvántartás, felügyelet, igazolás vizsgáztató neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői 

jogosultság, tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység 

befejezésének időpontja, regisztrációs szám

szolgáltató 

adatszolgáltatása

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság  Hatósági Osztály 

excel  honlapon elérhető: 

http://pest.katasztrofavedelem.hu/szolgalta

tasi-felugyelet

az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva. A szolgáltató 

tevékenységének megszüntetése, illetőleg 

halála esetén adatainak a nyilvántartásban 

történő kezelését meg kell szüntetni. 

   

 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)

a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységtől 

jogerősen eltiltott szolgáltatók

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 nyilvántartás

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság  Hatósági Osztály 

excel Adattovábbítás nincs az információk folyamatos feltöltéssel 

naprakészen tartva.

 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)

nyilvántartás az illetékességi területen 

székhellyel rendelkező kéményseprő-ipari 

közszolgáltatókról

hatósági nyilvántartás, felügyelet, igazolás közszolgáltató neve, címe, elérhetőségei, képviselő neve, a 

tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, 

email, székhely, közszolgáltatás megkezdésének időpontja, 

közszolgáltatás befejezésének időpontja, ellátott terület

szolgáltató 

adatszolgáltatása

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság  Hatósági Osztály 

excel Adattovábbítás nincs az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva. A szolgáltató 

tevékenységének megszüntetése, illetőleg 

halála esetén adatainak a nyilvántartásban 

történő kezelését meg kell szüntetni. 

   

 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)

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 nyilvántartás

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság  Hatósági Osztály 

excel Adattovábbítás nincs az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva.

 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)

nyilvántartás a gáz csatlakozóvezetékek és 

felhasználói berendezések műszaki-biztonsági 

felülvizsgálata megállapításainak 

felülvizsgálatára jogosult szakértőkrő

hatósági nyilvántartás, gáz csatlakozóvezetékek és 

felhasználói berendezések műszaki-biztonsági 

felülvizsgálata megállapításainak felülvizsgálatára

szakértő neve, értesítési címe, telefonszáma, faxszáma, 

elektronikus postacíme

szakértő 

adatszolgáltatása

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság  Hatósági Osztály 

excel OKF részére, honlapon elérhető: 

http://pest.katasztrofavedelem.hu/szolgalta

tasi-felugyelet

az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva

a földgázellátásról szóló 2008. 

évi XL. törvény 89. § (6d) 

bekezdés

közhiteles hatósági 

nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének e) pontja 

alá eső, nem bejelentés-

köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással 

Érvénytelen és visszavont tűzvédelmi szakvizsga 

bizonyítványok 

Hatósági nyilvántartás és tájékoztatás megjelölve a bizonyítvány számát, a szakvizsgázó nevét, az 

oktatásszervező nevét és a vizsga időpontját

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági Osztály

excel OKF részére, honlapon elérhető: 

http://pest.katasztrofavedelem.hu/szolgalta

tasi-felugyelet

az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva

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

§ (3)

nem közhiteles 

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

minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek 

tagjainak adatai

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

 Polgári Védelmi Főfelügyelő excel Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 18/A§ (12) 

bekezdés  szerint a minősített önkéntes 

mentőszervezeti tagság megszűnése, 

valamint a minősített önkéntes 

mentőszervezet tagjának halála esetén a 

tag adatainak a nyilvántartásban történő 

kezelését meg kell szüntetni

A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 18/A§ 

(8) bekezdés

nem közhiteles 

nyilvántartás

NAIH-71718/2013.

Téli adattár a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek a téli 

időjárási viszonyok során jelentkező események 

kezelésére való felkészülési, valamint végrehajtási 

feladataik maradéktalan teljesülése, ezen belül a 

folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, 

szülés előtt álló kismamák kórházba, 

rendelőintézetbe történő szállítása

Személyes adat: folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, 

szülés előtt álló kismamák lakhelye

az illetékes 

kormányhivatal 

népegészségügyi 

szakigazgatási szerve

Főügyelet, polgári védelmi főfelügyelő Excel honlapon nem található meg,adattovábbítás 

nincs

kizárólag a cél megvalósulásáig kezelt 

adatok

   Az információs önrendelkezési 

jogról és információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. Törvény 5. § 

(1) bekezdés b) pont

nem NAIH-70156/2013.

katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején 

felvett nyilvántartás

Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet esetén az 

intézkedések elősegítése céljából, a település 

azonnali védekezési munkálataiba bevont, továbbá a 

katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a 

polgári védelmi szervezetbe nem beosztott 

személyek  személyes adatait tarthatják nyilván.

katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi 

szervezetbe nem beosztott személyek természetes 

személyazonosító adatai,lakóhelye,ideiglenes tartózkodási helye

érintettek 

adatszolgáltatása

polgári védelmi főfelügyelő Excel Polgármesterek, rendőrség, 

Magyar Vöröskereszt, egyéb karitatív 

szervezetek felé adattovábbítás, történhetaz 

érintettek hozzátartozóját kereső személy 

felé pedig felvilágosítás adható

a személyes adatok a cél megvalósulásáig 

kezelhetőek, de legkésőbb a 

katasztrófaveszély, veszélyhelyzet 

megszűnésétől számított 3 hónapig

A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 72.§ 

(11) a), 3 hónap után 

felhatalmazás

nem közhiteles 

nyilvántartás

NAIH-70229/2013.

Iparbiztonsági Információs Rendszer (IBIR) 1) 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

2) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

kivizsgálására vonatkozó műszaki, szervezési és 

vezetési információk gyűjtése, értékelése

3) hatóságok közötti hatékony információcsere

a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, 

valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

elleni védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásának 

információi, a társhatóságok által a feladat és hatáskörük szerint 

elvégzett - engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység 

során keletkezett engedélyek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, védelmi 

tervek; az iparfelügyeleti adatbázis tartalma:

a) üzem neve,

b) üzem székhelye,

c) telephelyének címe és GPS koordinátája,

d) rendelet szerinti besorolása,

e) hatósági engedélyek társhatóságonként rendszerezve,

f) ellenőrzési jegyzőkönyvek társhatóságonként rendszerezve,

g) lakossági tájékoztatást szolgáló dokumentumok,

h) védelmi tervek vagy azok adatai,

i) védelmi gyakorlatok időpontjai, jegyzőkönyvei, eredményei, és

j) hatósági, társhatósági ellenőrzések tervezett időpontjai.

   

   

katasztrófavédelmi 

hatósági eljárások adatai, 

valamint a 

társhatóságoktól kapott 

hatósági információk 

Iparbiztonsági főfelügyelő MS SQL az Európai Unió illetékes szerve felé az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva

2011. évi CXXVIII. törvény 32. § 

(3)-(6) bekezdés,

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

32.§

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

41. §                  219/2011. (X.20.) 

Korm. rendelet 43. §

nem az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének e) pontja 

alá eső, nem bejelentés-

köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással 

érintett személyek 

eljáráshoz kapcsolódó 

adatai)

Ellenőrzések (külső, belső) nyilvántartása ellenőrzés szervezeti egységek

érintett szervezetek

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Ellenőrzési Szolgálat

Excel Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész nyilvántartás

370/2011. (XII.31.) Korm. Rend.

nem közhiteles 

nyilvántartás

személyes adatot nem 

tartalmaz, nem 

bejelentés-köteles

Veszélyes Áru Szállítási Információs Rendszer 

(VÁSZIR)

Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállításának 

hatósági ellenőrzésével kapcsolatos adatok 

(ellenőrzési jegyzőkönyvek, eljárások, szankcionálási 

adatok)

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

   

Hatósági ellenőrzés, 

eljárás során vizsgált, 

keletkezett 

dokumentumok

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

nem az Infotv. 65.§ (3) 

bekezdésének e) pontja 

alá eső, nem bejelentés-

köteles nyilvántartás 

(hatósági eljárással 

érintett személyek 

eljáráshoz kapcsolódó 

adatai)

KGR K11 Költségvetési tervezés, számviteli beszámolók 

készítése

Időszaki mérlegjelentések, beszámolók KGR-K11 program Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Gazdasági Szolgálat

MÁK - központi 

adattár

A BM OKF és Területi Szervek közötti teljes 

körű kapcsolat

az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva

2000. évi C. törvény,  4/2013. (I. 

11.) 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 Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Gazdasági Szolgálat

MÁK Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el, a BM OKF által kötött 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

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Gazdasági Szolgálat

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

iparbiztonsági főfelügyelő Megyei Honlap OKF honlapján 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

Járműnyilvántartási jegyzék kivonat Járműnyilvántartás vezetés MKI, HTP járművek műszaki paraméterei  Törzskönyv, forgalmi 

engedély, járművek 

kezelési utasítása

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Gazdasági Szolgálat

excel, Központi 

Adattár (OKF) Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva

23/2012. 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 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 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 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

Közérdekű bejelentések, panaszok 

nyilvántartása

dokumentálás, statisztika bejelentés típusa, eljáró szakterület típusa, bejelentés tárgya, 

eljárószerv által tett intézkedés, egyéb

KvK, MKI, OKF, 

állampolgárok

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hivatal

excel OKF Ügyfélszolgálat, éves jelentés az információk folyamatos feltöltésével 

naprakészen tartva

6/2013. számú Főigazgatói 

Utasítás

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

Főügyeleti, HTP, 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) felülvizsgálat, kapcsolattartás elérhetőségi adatok érintett szervezetek polgári védelmi főfelügyelő, MKI Hivatal excel, Word Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 

érintett adatainak törlésére vonatkozó 

nyilatkozatáig

az érintettek hozzájárulásával nem közhiteles 

nyilvántartás

személyes adatot nem 

tartalmaz, nem 

bejelentés-köteles

Értesítési kartonok, értesítési terv kiértesítés Állomány elérhetőségei érintettől Főügyeleti, HTP 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

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



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

Kórházak, melegedőhelyek kapcsolattartás elérhetőségi adatok

érintett szervezetek

Főügyeleti, HTP, polgári védelmi 

főfelügyelő

Műveletirányítási 

ügyelet elektronikus 

adattár + 

Iktatórendszer, excel

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 kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok

érintett szervezetek

Főügyeleti, HTP, polgári védelmi 

főfelügyelő

Műveletirányítási 

ügyelet elektronikus 

adattár + 

Iktatórendszer, excel

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

Főügyeleti, HTP, polgári védelmi 

főfelügyelő

Műveletirányítási 

ügyelet elektronikus 

adattár + 

Iktatórendszer, excel

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

Egyéb Társbeavatkozók (ÁNTSZ, Karitatív 

szervezetek, Honvédség, GySEV, MÁV, 

Volántársaság) 

kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok

érintett szervezetek

Főügyeleti, HTP, polgári védelmi 

főfelügyelő

Műveletirányítási 

ügyelet elektronikus 

adattár + 

Iktatórendszer, excel

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

Főügyeleti, HTP 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 és ORIGO kapcsolattartás, kiértesítés Állomány elérhetőségei

közvetlenül az érintettől

Főügyeleti, HTP, polgári védelmi 

főfelügyelő

Műveletirányítási 

ügyelet elektronikus 

adattár + 

Iktatórendszer, excel

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, Járási Védelmi 

Bizottság, Helyi Védelmi Bizottság adatok

kapcsolattartás, kiértesítés Polgármester, Állomány elérhetőségei

közvetlenül az érintettől

Főügyeleti, HTP, polgári védelmi 

főfelügyelő

Műveletirányítási 

ügyelet elektronikus 

adattár + 

Iktatórendszer, excel

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

Veszélyelhárítási terv kapcsolattartás, kiértesítés név, lakcím, elérhetőség

közvetlenül az érintettől

Főügyeleti, HTP, polgári védelmi 

főfelügyelő

Műveletirányítási 

ügyelet elektronikus 

adattár + 

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

Befogadási tervek kapcsolattartás, kiértesítés Polgármesterek elérhetőségei

közvetlenül az érintettől

Főügyeleti, HTTP, polgári védelmi 

főfelügyelők

Műveletirányítási 

ügyelet elektronikus 

adattár + 

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

Külső ellenőrzések alapján intézkedési tervek problémák megfogalmazása szervezeti egységek

érintett szervezetek

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Ellenőrzési Szolgálat

Excel Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész nyilvántartás

370/2011. (XII.31.) Korm. Rend.

nem közhiteles 

nyilvántartás

személyes adatot nem 

tartalmaz, nem 

bejelentés-köteles

Belső ellenőrzések alapján intézkedési tervek problémák megfogalmazása szervezeti egységek

érintett szervezetek

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Ellenőrzési Szolgálat

Excel Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész nyilvántartás

370/2011. (XII.31.) Korm. Rend.

nem közhiteles 

nyilvántartás

személyes adatot nem 

tartalmaz, nem 

bejelentés-köteles

Térinformatika Döntéselőkészítő tevékenység támogatása Térképi fedvények (pont, vonal, polygon)

Központi (OKF) beszerzés, terepi felmérés, nyilvántartások geokódolása

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság MKI Gazdasági Szolgálat

ESRI ArcGIS desktop Adattovábbítás nincs, honlapon nem 

elérhető

folyamatos, naprakész nyilvántartás, 1/4 

éves frissítési gyakoriság; veszélyhelyzet 

esetén jogszabályban biztosított időtartam

234/2011. (XI.10.) Kat. vhr. XII. 

fejezete, valamint a 

katasztrófavédelmi szervek 

térinformatikai adatszolgáltatási 

rendjéről szóló 56/2012. 

főigazgatói intézkedés alapján

nem közhiteles 

nyilvántartás

személyes adatot nem 

tartalmaz, nem 

bejelentés-köteles

Szakmai információtár belső szabályozók nyilvántartása belső szabályozók nyilvántartása normák Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hivatal

Excel, intranet Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész nyilvántartás Belső szabályozó nem közhiteles 

nyilvántartás

személyes adatot nem 

tartalmaz, nem 

bejelentés-köteles


