
Személyes adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke 
 

Hatósági Osztály 
 

Nyilvántartás megnevezése Jogszabályi hivatkozás 

Nyilvántartás hadigondozásba vett 
személyről. 
 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. 
törvény.  

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

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

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

Működési engedélyek nyilvántartása, 
Nyitvatartási idő nyilvántartása 

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

Ebnyilvántartás A társállat és sportcélból tartott állatok 
tartásáról szóló 12/2004. (III. 25.) Ktr. sz. 
rendelet 

Nyilvántartás az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultságról 

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

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

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

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

Nyilvántartás a lakáscélú állami 
támogatások visszafizetésének 
felfüggesztéséről 

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

Nyilvántartás a védelembe vett gyermekről A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

Születési anyakönyv, házassági 
anyakönyv, halotti anyakönyv 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 
17. törvényerejű rendelet, 
Az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. 
(III. 27.) BM. rendelet.  

WinSzoc adatbázis-kezelő program: 
Közgyógyellátás, aktív korú nem 

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



foglalkoztatottak szociális segélye, 
rendszeres szociális segély, időskorúak 
járadéka, nyugdíjas bérlet - átmeneti 
segély, diák bérlet - rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, átmeneti 
segély, ápolási díj, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, 
lakásfenntartási támogatás, 
mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményei 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről 
28/2006. (VI. 15.) Ktr. sz. rendelet az egyes 
szociális ellátásokról 
41/2002. (XII. 17.) Ktr. sz. rendelet a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről 

Nyilvántartás apa adatai nélkül 
anyakönyvezett születésekről 

6/2003. (III. 7.) BM. rendelet az 
anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről 

  
 


