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# Az adat-továbbító egység Az adattovábbítás címzettje Az adattovábbításban érintettek és adataik
Az adattovábbítás

gyakorisága

Az
adattovábbítás

jogalapja

1 Adóhatósági Iroda/Adóhatósági
ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban
magánfőzésre szolgáló
desztillálóberendezés tulajdonának
megszerzéséről, változásáról szóló
bejelentés (#A-16335)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV)

- Magánfőző: név; születési hely; születési idő;
anyja születési családi és utóneve; adóazonosító
jel; lakóhely; levelezési cím; telefonszám; e-mail
cím; tulajdoni hányad; desztillálóberendezés
adatai; tárolásának/használatának helye/helyrajzi
száma; 
- Tulajdonostárs: név; születési hely; születési idő;
anyja születési családi és utóneve; adóazonosító
jel; lakóhely; levelezési cím; telefonszám; e-mail
cím; tulajdoni hányad; 
- Bejelentő: aláírás; 

alkalomszerűen,
amikor a magánfőző
bejelenti a
desztillálóberendezését

- Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- A jövedéki
adóról és a
jövedéki
termékek
forgalmazásának
különös
szabályairól
szóló 2003. évi
CXXVII.
törvény-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

2 Adóhatósági Iroda/Adóhatósági Fizetésre kötelezett - Fizetésre kötelezett: név; adóazonosító szám; Havonta - Jogi
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ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban
köztartozás adók módjára történő
behajtása (#A-16344)

munkáltatója (munkáltató
címe)

adóazonosító szám hiányában a természetes
személy természetes személyazonosító adatai;
lakcím; tartozás jogcíme; tartozás
összege/esetleges járulékai; 

kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2017. évi
CLIII. törvény
az adóhatóság
által
foganatosítandó
végrehajtási
eljárásokról 107.
§, 1994. évi
LIII. törvény 2.
§, 7. §-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

3 Adóhatósági Iroda/Adóhatósági
ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban
végrehajtási eljárás (#A-16345)

Bank - adósra, valamint a
vagyonára vonatkozó
adatokat kezelő hatóságok,
szervezetek (Az adós
bankjának címe)

- Adós: név; lakcím; tartozás összege;
bankszámlaszám; végrehajtási ügy vagy a
végrehajtás alapjául szolgáló okirat száma; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2017. évi
CLIII. törvény
34. § (1)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

4 Önkormányzati Iroda/Képviselő-
testületi ügyintézés/Önkormányzati

Magyar Államkincstár (KIRA) - Képviselő: Név; Születési név; Születési hely;
Születési idő; Anyja születési neve; Megválasztás

Havonta - Jogi
kötelezettség
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képviselő megbízatása (#A-18206) ideje; Megbízás időpontja; Bankszámlaszám;
Adószám; 

(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CXCV. törvény
44. §, 368/2011.
(XII.31.) Korm.
rendelet 62/A. §;
- Különleges
adatok esetén
GDPR 9. cikk
(2) b)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

5 Önkormányzati Iroda/Képviselő-
testületi ügyintézés/Intézmény
vezetőjének kinevezése (#A-18218)

Oktatási Hivatal (KIR) - Intézményvezető: Név; Születési név; Születési
hely; Születési idő; Anyja születési neve;
Kinevezés ideje; Intézmény megnevezése;
Végzettség; Egyéb lényeges adat; Lakcím; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2018. évi
LXXXIX.
törvény 6. §

6 Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/
ügyintézés/Haláleset
anyakönyvezése (#A-18471)

Illetékes/kiállító
idegenrendészeti/menekültügyi
hatóság

- Elhalt: idegenrendészeti/menekültügyi hatóság
által kiállított magyarországi tartózkodásra/külföldi
utazásra jogosító okmány; 

Hetente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2010. évi I.
törvény 62. §
(2b) b)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
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gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

7 Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/
ügyintézés/Haláleset
anyakönyvezése (#A-18471)

Személyazonosító igazolvány
nyilvántartást és személyiadat-
és lakcímnyilvántartást vezető
szerv

- Elhalt: személyazonosító igazolvány; úti okmány;
vezetői engedély; lakcím kártya; okmányok
érvénytelenítésének ténye/időpontja; 

Hetente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2010. évi I.
törvény 91. §-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

8 Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/
ügyintézés/Haláleset
anyakönyvezése (#A-18471)

Központi idegenrendészeti
nyilvántartást vezető szerv,
menedékes/befogadott
jogállású személy esetén
menekültügyi hatóságot

- Elhalt: születési családi és utónév; házassági név;
születési hely; személyi azonosító/annak
hiányában születési idő/ennek hiányában életkora;
anyjának születési családi és utóneve; apjának
születési családi és utóneve; neme; családi állapot;
magyar állampolgárság/annak hiányában igazolt
nem magyar állampolgárság/hontalanság/ismeretlen
állampolgárság; magyar állampolgárságának
megszerzése/megszűnése; magyar állampolgárság
megszűnése után megszerzett külföldi
állampolgárság; magyar állampolgársága
megszerzésének ideje; előző állampolgárság;
lakóhely; menekült/oltalmazott jogállás;
házas/bejegyzett élettárs családi állapot esetén
házasságkötésének/bejegyzett élettársi kapcsolata
létesítésének helye/ideje; állampolgárságot igazoló
okirat típusa/száma/ kiállító hatóság/érvényességi
idő; személyazonosságot igazoló okirat
típusa/száma/ kiállító hatóság/érvényességi idő;
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági

Hetente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2010. évi I.
törvény 89. §
(3), 62. § (4)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)
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igazolvány száma; haláleset helye/ideje;
személyazonosító igazolvány; úti okmány; vezetői
engedély; lakcím kártya; okmányok
érvénytelenítésének ténye/időpontja;
idegenrendészeti/menekültügyi hatóság által
kiállított magyarországi tartózkodásra/külföldi
utazásra jogosító okmány; 
- Túlélő házastárs/bejegyzett élettárs: születési
családi és utónév; személyi azonosító/annak
hiányában születési idő/ennek hiányában életkora; 
- Magánszemély bejelentő: családi és utónév;
születési családi és utónév; bejelentési minősége;
lakcím; személyazonosságot igazoló okmány
típusa/okmányazonosító/kiállító hatóság/
érvényességi idő; nyilatkozat; aláírás; 
- Eltemettetésre kötelezett: név; aláírás;
temetkezési szolgáltató neve; nyilatkozata az elhalt
eltemetésének/urna elhelyezésének helyéről; 
- Temetési szolgáltató nevében eljáró természetes
személy: név; aláírás; 

9 Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/
ügyintézés/Haláleset
anyakönyvezése (#A-18471)

KSH (Központi Statisztikai
Hivatal)

- Elhalt: születési családi és utónév; házassági név;
születési hely; személyi azonosító/annak
hiányában születési idő/ennek hiányában életkora;
anyjának születési családi és utóneve; apjának
születési családi és utóneve; neme; családi állapot;
magyar állampolgárság/annak hiányában igazolt
nem magyar állampolgárság/hontalanság/ismeretlen
állampolgárság; magyar állampolgárságának
megszerzése/megszűnése; magyar állampolgárság
megszűnése után megszerzett külföldi
állampolgárság; magyar állampolgársága
megszerzésének ideje; előző állampolgárság;
lakóhely; menekült/oltalmazott jogállás;
házas/bejegyzett élettárs családi állapot esetén
házasságkötésének/bejegyzett élettársi kapcsolata
létesítésének helye/ideje; állampolgárságot igazoló
okirat típusa/száma/ kiállító hatóság/érvényességi
idő; személyazonosságot igazoló okirat

Hetente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2010. évi I.
törvény 58/A. §-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

A-11269_rendszeres_tovabbitasok.202112201543.pdf 5/29



típusa/száma/ kiállító hatóság/érvényességi idő;
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány száma; haláleset helye/ideje;
személyazonosító igazolvány; úti okmány; vezetői
engedély; lakcím kártya; okmányok
érvénytelenítésének ténye/időpontja;
idegenrendészeti/menekültügyi hatóság által
kiállított magyarországi tartózkodásra/külföldi
utazásra jogosító okmány; 

10 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási feladatok/Mt.
alapján történő foglalkoztatás során
munkaügyi/személyzeti nyilvántartás
(#A-18491)

Magyar Államkincstár (KIRA) - Munkavállaló: személyazonosító adatok; név;
születési név; születési hely; születési idő; anyja
neve; lakcím; neme; állampolgárság; adóazonosító
jel; TAJ szám; bankszámlaszám; munkába
lépésének kezdő/befejező időpontja; munkakör;
iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló
okmány másolata; egyéb /végzetség/oktatás;
jövedelmi adatok; munkabérének összege;
munkaviszony megszűnésének módja;
Munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben
rögzített adatok; első házasok adókedvezménye;
gyermek(ek)/magzat száma; családi
adókedvezmény; alkalmazás minőségének/
jogcímének kódja; nyugdíjas státusz;
gyermekgondozási díj/gyermekgondozást segítő
ellátás folyósítása melletti munkavégzésének
ténye; jogviszony jogcíme; FEOR szám;
jogviszony időtartama; heti munkaidő; 
- Családi kedvezmény egyéb jogosultja: név;
adóazonosító jel; adóelőleget megállapító
munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató
kifizetőjének neve/adószáma; házastárs neve,
adóazonosítója, munkáltató neve; 
- Első házasok kedvezményének érvényesítésére
jogosult házastárs: név; adóazonosító jel;
kifizetőnél érvényesítendő kedvezmény összege;
adóelőleget megállapító
munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató
kifizetőjének neve/adószáma; házastárs neve,

Naponta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 1995. évi
CXVII. törvény
46. § (3), 49. §
(1-3)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)
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adóazonosítója; 
- Kedvezményezett eltartott: név; adóazonosító
jel; TAJ szám; anyja születési családi és utóneve;
születési hely, idő; lakóhely/lakcím; 

11 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási
feladatok/Azonnali hatályú
közalkalmazotti jogviszony
megszűntetése (#A-18527)

Magyar Államkincstár (KIRA) - Közalkalmazott munkavállaló: személyazonosító
adatok; családi név; születési név; születési hely és
idő; anyja neve; lakcím; megszűntetés oka;
megszűntetés időpontja; 

Naponta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 368/2011.
(XII. 31.)
Korm. Rendelet
62/A. § (2)

12 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási
feladatok/Közalkalmazotti
foglalkoztatásnál munka- és
pihenőidő nyilvántartás (#A-18532)

Magyar Államkincstár (MÁK)
- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

- Közalkalmazott, munkavállaló: személyazonosító
adatok; rendes és a rendkívüli munkaidő;
készenlét; szabadság; megállapodás önként vállalt
túlmunkáról; teljesített rendes és rendkívüli
munkaidő; készenlét kezdő és befejező időpontja;
munkaidő-beosztás; teljes napi munkaidő; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CXCV. törvény
106/A. §,
368/2011.
(XII.31.) Korm.
rendelet 62/A. §

13 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási
feladatok/Közalkalmazotti
foglalkoztatásnál
szabadságnyilvántartás (#A-18534)

Magyar Államkincstár (MÁK)
- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

- Közalkalmazott, munkavállaló: személyes
adatok; név; azonosító száma; munkahely;
beosztás; belépésének ideje; munkaviszony
kezdete; fizetett szabadságnapok száma; jogcím;
megjegyzés; fizetésnélküli szabadságnapok száma;
igénybevett szabadság dátuma; 
- Eltartott gyermek: név; születési idő; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- "2011. évi
CXCV. törvény
106/A. §,
368/2011.
(XII.31.) Korm.
rendelet 62/A. §
"

14 Jegyzői Iroda/Munkaügy, Járási hivatal - Közfoglalkoztatott: Név; Anyja születéskori alkalomszerűen, - Szerződés
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közfoglalkoztatási
feladatok/Közfoglalkoztatott
közvetítő lapjának kitöltése (#A-
18538)

neve; Elérhetőség; Lakcím; TAJ-szám; Ügyszám;
Kiközvetítés ideje; Foglalkoztató megnevezése;
Munkakör; Alkalmazás; Alkalmazás kezdete; Havi
bruttó bér; Nem alkalmazás; Nem alkalmazás
indoka; Állás nem elfogadásának oka; 

aktualizálás miatt teljesítéséhez
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b)
pont)

15 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási feladatok/Munka-
és pihenőidő nyilvántartás a
közfoglalkoztatás során (#A-18544)

Monori Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

- Közfoglalkoztatott: Név; Munkaidő kezdete és
vége; Szabadság; Teljesített munkaidő; Munkaidő-
beosztás; Teljes napi munkaidő; Munkaközi
szünet; 

Havonta - Szerződés
teljesítéséhez
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b)
pont)- Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 375/2010.
(XII.31.) Korm.
rendelet

16 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási
feladatok/Közfoglalkoztatottról
vezetett jelenléti ív (#A-18545)

Monori Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

- Munkavállaló: Név; Dátum; Munkaidő kezdete;
Munkaidő vége; Aláírás; Munkaközi szünet
kezdete és vége; 

Havonta - Szerződés
teljesítéséhez
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b)
pont)

17 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási
feladatok/Közfoglalkoztatási
jogviszonyban szabadság kiadása
(#A-18550)

Monori Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

- Közfoglalkoztatott: Név; Szabadság kezdete;
Szabadság vége; Napok száma összesen; 

Havonta - Szerződés
teljesítéséhez
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b)
pont)- Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 375/2010.
(XII.31.) Korm.
rendelet

18 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási
feladatok/Egyszerűsített elszámoló

Monori Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

- Közfoglalkoztatott: Név; Sorszám; TAJ-szám;
Munkakör; Szakképzettséggel igazolt munkakör;
Munkavezető; Napi munkaidő;

Havonta - Szerződés
teljesítéséhez
(GDPR 6. cikk
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lap a közfoglalkoztatás során (#A-
18553)

Foglalkoztatás/képzés kezdete; Munkaidőkeret
szerinti munkanapok; Előírt ledolgozandó
munkanapok; betegszabadságon töltött napok
száma; Táppénzes napok száma; Egyéb fizetés
nélküli napok száma; Állásidőn töltött
munkanapok száma; Tört hónapban ledolgozott
munkanapok száma; Ledolgozott munkanapok
száma; Munkaidő-arány %-ban; Támogatás
alapját képező besorolási bér; Tárgyhónapra járó
járandóság TB ellátás nélkül; Betegszabadság+
állásidőre kifizetett nettó bér; Igényelt bér+
betegszabadság+ állásidő forintban; Igényelt
járulék támogatás; Igényelt támogatás összesen;
Előző hónap korrekciója; Kért korrekció; Kilépő;
Kilépés oka; Kilépés dátuma; Foglalkoztató neve;
Kiállítás dátuma; Statisztikai adatok;
Foglalkoztatás kezdete; Támogatási idő kezdete és
vége; Ügyszám; Elszámolási hónap; 

(1) bekezdés b)
pont)- Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 375/2010.
(XII.31.) Korm.
rendelet

19 Jegyzői Iroda/Szociális feladatok
ellátása/Pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások megállapítása
iránti kérelem (önkormányzat) (#A-
18598)

PTR (Magyar Államkincstár) - Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely;
Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; TAJ szám; Állampolgárság;
bevándorolt/letelepedett/hontalan jogállás; Igényelt
szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó
adatok és nyilatkozatok; Hajléktalan személy
esetén a folyósítás címe; 
- Kérelmezővel életvitelszerűen együtt elő
családtag: Név; Születési név; Születési hely;
Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely; 
- Figyelembe vett más személy: Név; Születési
név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési
neve; Lakóhely; Tartózkodási hely; TAJ szám;
Állampolgárság; Bevándorolt/letelepedett/hontalan
jogállás; Igényelt szociális ellátás jogosultsági
feltételeire vonatkozó adatok és nyilatkozatok; 

Hetente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 1993. évi III.
törvény 18/B. §
(3)

20 Jegyzői Iroda/Szociális feladatok
ellátása/Települési támogatásra való
jogosultság vizsgálata és a
jogosultság megállapítása (#A-

PTR (Magyar Államkincstár) - Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely;
Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; TAJ szám; Állampolgárság;
Bevándorolt/letelepedett/hontalan jogállás; Igényelt

Hetente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)

A-11269_rendszeres_tovabbitasok.202112201543.pdf 9/29



18600) szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó
adatok és nyilatkozatok; Jövedelem típusának
megfelelő igazolás; Hajléktalan személy esetén a
folyósítás címe; 
- Kérelmezővel életvitelszerűen együtt elő
családtag: Név; Születési név; Születési hely;
Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely; 
- Figyelembe vett más személy: Név; Születési
név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési
neve; Lakóhely; Tartózkodási hely;
Állampolgárság; bevándorolt/letelepedett/hontalan
jogállás; Igényelt szociális ellátás jogosultsági
feltételeire vonatkozó adatok és nyilatkozatok; 

pont)
- 1993. évi III.
törvény 18/B. §
(3)

21 Jegyzői Iroda/Szociális feladatok
ellátása/Rendkívüli települési
támogatás hivatalból történő
megállapítása (#A-18601)

PTR (Magyar Államkinsctár) - Jogosult/Ellátott: Név; Születési név; Születési
hely; Születési idő; Anyja születési neve;
Lakóhely; Tartózkodási hely; Támogatás
megítélésnek oka; Támogatás folyósításának
kezdete; Támogatás mértéke; Folyósítás módja; 

Hetente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 1993. évi III.
törvény 18/B. §
(3)

22 Jegyzői Iroda/Szociális feladatok
ellátása/Kérelem rendkívüli települési
támogatásra (#A-18602)

PTR (Magyar Államkincstár) - Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely;
Születési idő; Lakóhely; Tartózkodási hely;
Kérelem tartalma; Kérelem beérkezésének ideje;
Jogosultság igazolás érdekében megadott adatok;
Jövedelemnyilatkozat tartalma; 
- Kérelmezővel egy háztartásban élő személy:
Név; Születési név; Születési hely; Születési idő;
Anyja születési neve; TAJ-szám;
Jövedelemnyilatkozat tartalma; 

Hetente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 1993. évi III.
törvény 18/B. §
(3)

23 Jegyzői Iroda/Szociális feladatok
ellátása/Rendkívüli települési
támogatás megállapítása (#A-18603)

PTR (Magyar Államkincstár) - Jogosult/Ellátott: Név; Születési név; Születési
idő; Anyja születési neve; Lakóhely; Tartózkodási
hely; Támogatás megítélésnek oka; Támogatás
folyósításának kezdete; Támogatás mértéke;
Folyósítás módja; 

Hetente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 1993. évi III.
törvény 18/B. §
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(3)

24 Jegyzői Iroda/Szociális feladatok
ellátása/Hagyatéki eljárásban
jegyzőkönyv-, feljegyzés készítése
(#A-18607)

Magyar Országos Közjegyzői
Kamara (1026 Bp., Pasaréti
út 26)

- Eljárási cselekményen részt vevő személy:
személyazonosító adatok; jegyzőkönyv/feljegyzés
készítésének helye/ideje; nyilatkozat;
ténymegállapítás; aláírás; 

Kéthetente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2010. évi
XXXVIII.
törvény-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

25 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
pénzügyek/Egyszerűsített
foglalkoztatásnál bérszámfejtés,
munkabér utalás (#A-18815)

Magyar Államkincstár (MÁK)
- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

- Munkavállaló: családi és utónév; születési családi
és utónév; születési hely, idő; anyja születési
családi és utóneve; lakóhely; TAJ szám;
adóazonosító jel; egyszerűsített munka jellege;
munkakör; munkaviszony kezdete/vége; alkalmi
munka esetén a ledolgozott munkaórák
száma/nap; rendes munkaidő; személyi bruttó
alapbér; munkavégzés helye; aláírás;
bankszámlaszám; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 368/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet
62/A. §-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

26 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
pénzügyek/Mt. alapján történő
foglalkoztatás során havi adó- és
járulékbevallás benyújtása (#A-

Magyar Államkincstár (MÁK)
- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

- Munkavállaló: név; születési név; születési hely,
idő; anyja neve; neme; állampolgárság;
adóazonosító jel; TAJ szám; biztosításban töltött
idő tartama; alkalmazás minőségének/jogcímének
kódja; nyugdíjas státusz; gyermekgondozási

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
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18816) díj/gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása
melletti munkavégzésének ténye; korhatár előtti
ellátás ténye; szolgálati járandóságban/
táncművészeti életjáradékban/átmeneti
bányászjáradékban részesül-e; arányos szolgálati
idő számításának szükségességének ténye;
kedvezmény érvényesítéséhez szükséges adatok;
kedvezmény közös érvényesítésének ténye/annak
aránya; arra vonatkozó adat hogy az eltartott
személyek - ideértve a magzatot is - a
tárgyhónapban eltartottnak/kedvezményezett
eltartottnak/illetve felváltva gondozott gyermeknek
minősülnek-e; családi kedvezmény jogcíme; a
kedvezmény igénybe vételének módjára (egyedül;
megosztással) vonatkozó döntés; kedvezmény
esetében a változás bekövetkezésének időpontja
ha a természetes személy az adóelőleg-nyilatkozat
tartalmát érintő változás miatt új nyilatkozatot ad a
munkáltató/kifizető részére; nyugdíjjárulék alapját
képező jövedelem; nyugdíjjárulék-köteles jutalom
összege/levont nyugdíjjárulék összege; természetes
személy által fizetendő természetbeni
egészségbiztosítási járulék/pénzbeli
egészségbiztosítási járulék/munkaerőpiaci járulék
alapja/a levont (befizetett) természetbeni
egészségbiztosítási járulék/pénzbeli
egészségbiztosítási járulék/munkaerőpiaci járulék
összege; természetbeni egészségbiztosítási/pénzbeli
egészségbiztosítási/munkaerőpiaci járulékok
levonása és/vagy a nyugdíjjárulék-levonás
elmaradásának oka; tárgyhónaptól eltérő biztosítási
jogviszony időtartama/ezen időtartamra vonatkozó
levont természetbeni és pénzbeli
egészségbiztosítási/munkaerőpiaci és
nyugdíjjárulék alapját és összege;
gyermekgondozási díj (gyed)/gyermekgondozást
segítő ellátás (gyes)/gyermeknevelési támogatás
(gyet)/gyermekek otthongondozási díja; ápolási

- 368/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet
62/A. §;
- Különleges
adatok kezelése
esetén: GDPR
9. cikk (2) b)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)
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díj; álláskeresési ellátás folyósításának
időtartama/ellátás összege/abból levont
nyugdíjjárulék összege/levonás elmaradásának
oka; biztosítás szünetelése vagy munkabérrel
ellátatlanság ideje/ennek jogcímkódja; foglalkozás
FEOR száma; heti munkaidő tartama;
egészségügyi dolgozók heti negyvennyolc órát
meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének
ideje (munkaórában); kifizetett/az összevont
adóalapba tartozó bevétel és az adóelőleg alapja;
költségelszámolási mód/adóelőleg megállapítása
során figyelembe vett bevételt csökkentő tételek;
megállapított adóelőleg; ténylegesen levont
adóelőleg; adóelőleg-levonás elmaradásának oka;
külön adózó jövedelmek címén a természetes
személynek kifizetett bevétel/adó
alapja/megállapított és levont/illetve le nem vont
adó; természetes személlyel elszámolandó
adókülönbözet; START-/START PLUSZ-/START
EXTRA/START BÓNUSZ/Rehabilitációs
kártyával rendelkező személy után a kedvezmény
figyelembevétele nélkül számított szociális
hozzájárulási adó alapja/összege; Karrier Híd
programban részt vevő személy után a
kedvezmény figyelembevétele nélkül számított
szociális hozzájárulási adó alapja/összege;
jogszabály szerint meghatározott szociális
hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény
alapja/összege; jogszabály szerint
gyermekgondozási szabadságról visszatérő
munkavállaló és az ő gyermekgondozási
szabadságának időtartama alatt munkakörében
foglalkoztatott vagy gyermekgondozási
szabadságának lejártát követően a vele azonos
vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása után
a foglalkoztató által igénybevett szociális
hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény
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összege; szociális hozzájárulási adó alapja/összege;
szociális hozzájárulási adóból igénybe vett
kedvezmény esetén a személy után a kedvezmény
figyelembevétele nélkül számított szociális
hozzájárulási adó alapja/összege; jogszabály
szerint meghatározott szociális hozzájárulási
adóból igénybevett kedvezmény jogcíme/alapja/
összege; 
- Magzat kivételével minden eltartott
(kedvezményezett eltartott): név; adóazonosító jel;
- Családi kedvezmény közös érvényesítése esetén
a másik fél: adóazonosító jel; 
- Házastárs: név; adóazonosító jel; 

27 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
pénzügyek/Mt. alapján történő
foglalkoztatás során adóelőleg-
nyilatkozat (#A-18817)

Magyar Államkincstár (KIRA) - Munkavállaló: név; adóazonosító jel; nyilatkozat
adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó
költségről/költséghányadról; nyilatkozat első
házasok kedvezményének érvényesítéséről;
nyilatkozat családi kedvezmény
érvényesítéséről/közös érvényesítéséről; súlyosan
fogyatékos magánszemélynél az erről szóló
igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő
napjának hónapjától ezen állapot fennállásának
időtartamáról/ végleges fogyatékos állapotról;
nyilatkozat váradósság tényéről; várandósság
tényéről kiadott orvosi igazolás; 
- Családi kedvezmény egyéb jogosultja: név;
adóazonosító jel; adóelőleget megállapító
munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató
kifizetőjének neve/adószáma; 
- Első házasok kedvezményének érvényesítésére
jogosult házastárs: név; adóazonosító jel;
kifizetőnél érvényesítendő kedvezmény összege;
adóelőleget megállapító
munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató
kifizetőjének neve/adószáma; 
- Kedvezményezett eltartott: név; adóazonosító
jel; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 368/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet
62/B. § b);
- Különleges
adatok kezelése
esetén: GDPR
9. cikk (2) b)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

28 Költségvetési és Gazdálkodási Magyar Államkincstár (MÁK) - Munkavállaló: személyazonosító adatok; Havonta - Jogi
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Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
pénzügyek/Mt. alapján történő
foglalkoztatás során útnyilvántartás
(#A-18822)

- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

munkakör; gépjármű típusa; gépjármű forgalmi
rendszáma; fogyasztási norma; az év első és utolsó
napjának kilométeróra állása; utazás időpontja;
utazás kiindulópontja; utazás célja és a partner
neve/címe (honnan-hova); megtett kilométerek
száma tételesen; tankolások helye/ideje;
üzemanyag mennyisége/ára; 

kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 368/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet
62. §-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

29 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
pénzügyek/Közalkalmazotti
foglalkoztatásnál adóelőleg-
nyilatkozat (#A-18826)

Magyar Államkincstár (KIRA) - Közalkalmazott, munkavállaló: név;
adóazonosító jel; nyilatkozat adóelőleg-alapjának
megállapításához levonandó
költségről/költséghányadról; nyilatkozat első
házasok kedvezményének érvényesítéséről;
nyilatkozat családi kedvezmény
érvényesítéséről/közös érvényesítéséről; súlyosan
fogyatékos magánszemélynél az erről szóló
igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő
napjának hónapjától ezen állapot fennállásának
időtartamáról/ végleges fogyatékos állapotról;
nyilatkozat váradósság tényéről; várandósság
tényéről kiadott orvosi igazolás; aláírás; 
- Családi kedvezmény egyéb jogosultja: név;
adóazonosító jel; adóelőleget megállapító
munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató
kifizetőjének neve/adószáma; 
- Első házasok kedvezményének érvényesítésére
jogosult házastárs: név; adóazonosító jel;
kifizetőnél érvényesítendő kedvezmény összege;
adóelőleget megállapító
munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató
kifizetőjének neve/adószáma; 

Évente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 368/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet
62/B. § b)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)
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- Kedvezményezett eltartott: név; adóazonosító
jel; 

30 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
pénzügyek/Közfoglalkoztatott
adóelőleg-nyilatkozata (#A-18832)

Magyar Államkincstár (MÁK)
- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

- Közfoglalkoztatott: Név; Adóazonosító jel;
Nyilatkozat adóelőleg-alapjának megállapításához
levonandó költségről/költséghányadról; Nyilatkozat
első házasok kedvezményének érvényesítéséről;
Nyilatkozat családi kedvezmény
érvényesítéséről/közös érvényesítéséről; súlyosan
fogyatékos magánszemélynél az erről szóló
igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő
napjának hónapjától ezen állapot fennállásának
időtartamáról/ végleges fogyatékos állapotról;
Nyilatkozat váradósság tényéről; Várandósság
tényéről kiadott orvosi igazolás; Dátum; Aláírás; 
- Családi kedvezmény egyéb jogosultja: Név;
Adóazonosító jel; Adóelőleget megállapító
foglalkoztatójának/rendszeres bevételt juttató
kifizetőjének neve/adószáma; 
- Első házasok kedvezményének érvényesítésére
jogosult házastárs: Név; Adóazonosító jel;
Kifizetőnél érvényesítendő kedvezmény összege;
Adóelőleget megállapító
foglalkoztatójának/rendszeres bevételt juttató
kifizetőjének neve/adószáma; 
- Kedvezményezett eltartott: Név; Adóazonosító
jel; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi CVI.
törvény 106/A.
§- Közérdekű
vagy közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

31 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
pénzügyek/Közfoglalkoztatott
részére kiállított igazolás levont
adóelőlegről (#A-18834)

Magyar Államkincstár (MÁK)
- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

- Közfoglalkoztatott: Név; Születési név; Születési
hely; Születési idő; Anyja születéskori neve;
Adóazonosító jel; Általa kifizetett bevételt terhelő
adóelőleg; Adóelőleg alapja; Figyelembe vett
családi kedvezmény; Első házasok kedvezménye;
Érvényesített adókedvezmény; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi CVI.
törvény-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
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(1) bekezdés e)
pont)

32 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
pénzügyek/Közfoglalkoztató által
kiadott igazolás a levont járulékok
összegéről (#A-18837)

Magyar Államkincstár (MÁK)
- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

- Közfoglalkoztatott: Név; Születési név; Születési
hely; Születési idő; Anyja születéskori neve;
Adóazonosító jel; Általa kifizetett bevételt terhelő
adóelőleg; Adóelőleg alapja; Figyelembe vett
családi kedvezmény; Első házasok kedvezménye;
Érvényesített adókedvezmény; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CXCIX.
törvény 106/A.
§- Közérdekű
vagy közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

33 Önkormányzati Iroda/Képviselő-
testületi ügyintézés/Közmeghallgatás
(#A-20011)

Pest Megyei Kormányhivatal - Hozzászóló: Név; Közmeghallgatás ideje;
Közmeghallgatás során megismert egyéb adatok;
Hozzászólás/kérdés tartalma; Lakcím; 

Évente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CLXXXIX.
törvény 52. §
(2)

34 Önkormányzati Iroda/Képviselő-
testületi
ügyintézés/Közmeghallgatásról
készített jegyzőkönyv (#A-20016)

Pest Megyei Kormányhivatal - Hozzászóló: Név; Közmeghallgatás ideje;
Hozzászólás/kérdés tartalma; Közmeghallgatás
során megismert egyéb adatok; Lakcím; 

Évente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CLXXXIX.
törvény 52. §
(2)

35 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási

Magyar Államkincstár (KIRA) - Közszolgálati tisztviselő: név; megállapodás
teljesítése szempontjából lényeges adat; dátum;

Naponta - Szerződés
teljesítéséhez
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feladatok/Köztisztviselői
foglalkoztatásnál kinevezéssel,
megszüntetéssel összefüggő
jognyilatkozat (#A-21692)

aláírás; (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b)
pont)- Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CXCIX.
törvény 130. §
(8)

36 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási
feladatok/Foglalkoztatott
közszolgálati tisztviselők személyi
iratai (#A-21693)

Magyar Államkincstár (KIRA) - Közszolgálati tisztviselő: munkaviszonnyal
összefüggő egyéb irat; munkaszerződés/annak
módosítása; munkaviszonyt megszüntető irat; 

Naponta - Szerződés
teljesítéséhez
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b)
pont)- Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CXCIX.
törvény 130. §
(8)

37 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási
feladatok/Köztisztviselői
foglalkoztatásnál Központosított
Illetmény-számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA) (#A-21699)

Magyar Államkincstár (MÁK)
- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

- Közszolgálati tisztviselő: személyazonosító
adatok; állampolgárság; nem; lakcím; TAJ szám;
adóazonosító jel; fizetési számlaszám; munkabér;
illetmény; tiszteletdíj; költségtérítés; egyéb
pénzbeli juttatás; mindezek után fizetendő
adók/járulékok/ezekből behajtandó követelések
mértéke; iskolai/egyéb végzettség; fennálló/korábbi
munkahely megnevezése; jogviszony
jellege/beosztása/besorolása/munkaköre;
jogviszony kezdete/befejezése/időpontja; 
- Házastárs/élettárs: természetes személyazonosító
adatok; lakcím; TAJ szám; adóazonosító jel;
munkabér/illetmény/tiszteletdíj/költségtérítés/egyéb
pénzbeli jutatás után fizetendő

Naponta - Szerződés
teljesítéséhez
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b)
pont)- Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CXCV. törvény
106/A. §
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adókhoz/járulékokhoz kapcsolódó
kedvezményekhez szükséges személyes adatok; 
- Eltartott gyermek: természetes személyazonosító
adatok; lakcím; TAJ szám; adóazonosító jel; 

38 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási
feladatok/Köztisztviselői
foglalkoztatásnál
szabadságnyilvántartás (#A-21703)

Magyar Államkincstár (MÁK)
- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

- Közszolgálati tisztviselő: személyes adatok; név;
azonosító száma; munkahely; beosztás;
belépésének ideje; munkaviszony kezdete; fizetett
szabadságnapok száma; jogcím; megjegyzés;
fizetésnélküli szabadságnapok száma; igénybevett
szabadság dátuma; 

Havonta - Szerződés
teljesítéséhez
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b)
pont)- Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CXCIX.
törvény 180. §
(1) j)

39 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási
feladatok/Köztisztviselői
foglalkoztatásnál adóelőleg-
nyilatkozat (#A-21705)

Magyar Államkincstár (MÁK)
- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

- Közszolgálati tisztviselő: név; adóazonosító jel;
nyilatkozat adóelőleg-alapjának megállapításához
levonandó költségről/költséghányadról; nyilatkozat
első házasok kedvezményének érvényesítéséről;
nyilatkozat családi kedvezmény
érvényesítéséről/közös érvényesítéséről; súlyosan
fogyatékos magánszemélynél az erről szóló
igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő
napjának hónapjától ezen állapot fennállásának
időtartamáról/ végleges fogyatékos állapotról;
nyilatkozat váradósság tényéről; várandósság
tényéről kiadott orvosi igazolás; dátum; aláírás; 
- Családi kedvezmény egyéb jogosultja: név;
adóazonosító jel; adóelőleget megállapító
munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató
kifizetőjének neve/adószáma; 
- Első házasok kedvezményének érvényesítésére
jogosult házastárs: név; adóazonosító jel;
kifizetőnél érvényesítendő kedvezmény összege;
adóelőleget megállapító
munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató

Évente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CXCIX.
törvény 180. §
(1) j)
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kifizetőjének neve/adószáma; 
- Kedvezményezett eltartott: név; adóazonosító
jel; 

40 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási
feladatok/Köztisztviselői
foglalkoztatásnál közszolgálati
teljesítményértékelés, minősítés (#A-
21718)

Teljesítmény Értékelő
Rendszer - TÉR rendszer

- Közszolgálati tisztviselő: családi név;
mérési/teljesítményértékelési adatok/eredmények
és azok értékelése; egyéni fejlesztési cél adatok;
kompetencia mérés/értékelés; aláírás; 

Félévente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 10/2013.
(VI.30.) KIM
rendelet 6.
melléklet
2.1.5.1.

41 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási
feladatok/Köztisztviselői
foglalkoztatásnál Közszolgálati
Statisztikai adatgyűjtés (#A-21723)

Belügyminisztérium-
közszolgálati életpálya
kidolgozásáért felelős
miniszter

- Közszolgálati tisztviselő: Hivatalos statisztikai
célnak megfelelő egyedi azonosításra alkalmas
személyes adat; Közszolgálati alapnyilvántartás
alapadatai/változásai; 

Évente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CXCIX.
törvény 178. §
(3)

42 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási
feladatok/Megbízási szerződés (#A-
21819)

Magyar Államkincstár (KIRA) - Megbízott személy: Név; Születési név; Születési
hely; Születési idő; Anyja neve; Lakcím; Taj-
szám; Adóazonosító jel; Bankszámlaszám;
Megbízás ideje, terjedelme; Megbízás díja;
Megállapodás tartalma; Megbízás létrejöttének és
megszűnésének ideje; 

alkalomszerűen - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CXCV. törvény
106/A. §

43 Jegyzői Iroda/Munkaügy,
közfoglalkoztatási feladatok/Jelenléti
dokumentáció - Munkaidő
elszámolására szolgáló összesítő
(#A-22030)

Magyar Államkincstár (MÁK)
- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

- Munkavállaló: Név; Munkavégzés
kezdő/befejező napja/órája/perce/másodperce; 

alkalomszerűen - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CXCV. törvény
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44. §, 106/A. §;
- 368/2011.
(XII.31.) Korm.
rend. 62. §,
62/A. § - 62/I. §

44 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Szociális ellátásokhoz
kapcsolódó pénzügyek/A szociális
szolgáltatások területi
lefedettségének megállapítása
érdekében adatszolgáltatás a Magyar
Államkincstárnak (#A-22103)

KENYSZI - Ellátást kérelmező: TAJ; Intézmény/Szociális
szolgáltató; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 1993. évi III.
törvény 20. §
(2a);
- Különleges
adatok esetén
GDPR 9. cikk
(2) b)- Az
érintett vagy
más személy
létfontosságú
érdekeinek
védelme (GDPR
6. cikk (1)
bekezdés d)
pont)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

45 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Szociális ellátásokhoz
kapcsolódó pénzügyek/A szociális
ellátásra való jogosultság
megállapítása, illetve ellenőrzése
céljából adat kérés a kérelmező által

Pénzforgalmi szolgáltató - Ellátást kérelmező: Név; Születési hely; Születési
idő; Anyja születési neve; Elérhetőség;
Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése; Igénylés
időpontja; 

Évente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 1993. évi III.
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megjelölt pénzforgalmi szolgáltatótól
(#A-22104)

törvény 24. §
(2)- Az érintett
vagy más
személy
létfontosságú
érdekeinek
védelme (GDPR
6. cikk (1)
bekezdés d)
pont)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

46 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Szociális ellátásokhoz
kapcsolódó pénzügyek/Települési
támogatásra való jogosultság
vizsgálata és a jogosultság
megállapítása (#A-22113)

PTR (Magyar Államkincstár) - Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely;
Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; Aláírás; TAJ szám;
Állampolgárság; bevándorolt/letelepedett/hontalan
jogállás; 
- Jogosult: Név; Születési név; Születési hely;
Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; Aláírás; TAJ szám;
Állampolgárság; Bevándorolt/letelepedett/hontalan
jogállás; Igényelt szociális ellátás jogosultsági
feltételeire vonatkozó adatok és nyilatkozatok;
Jövedelem típusa és mértéke; Jövedelem
típusának megfelelő igazolás; Megtett nyilatkozat;
Csatolt dokumentumok; Családtámogatási ellátás
vagy fogyatékossági támogatá; Hajléktalan
személy esetén a folyósítás címe; Megállapított
támogatás típusa; Megállapított támogatás
időtartama; Megállapítás kérelemre/hivatalból;
Megállapítás kérelemre/hivatalból; 
- Figyelembe vett más személy: Név; Születési
név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 1993. évi III.
törvény 18/B. §
(3)- Közérdekű
vagy közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)
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neve; Lakóhely; Tartózkodási hely; TAJ szám;
Állampolgárság; bevándorolt/letelepedett/hontalan
jogállás; Igényelt szociális ellátás jogosultsági
feltételeire vonatkozó adatok és nyilatkozatok; 
- Jogosulttal életvitelszerűen együtt élő családtag:
Név; Születési név; Születési hely; Születési idő;
Anyja születési neve; Lakóhely; TAJ szám;
Jövedelem típusa és mértéke; Jövedelem
típusának megfelelő igazolás; Megtett nyilatkozat;
Csatolt dokumentumok; 

47 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Szociális ellátásokhoz
kapcsolódó pénzügyek/Rendkívüli
települési támogatás hivatalból
történő megállapítása (#A-22114)

PTR (Magyar Államkincstár) - Jogosult/Ellátott: Név; Születési név; Születési
hely; Születési idő; Anyja születési neve;
Lakóhely; Tartózkodási hely; Támogatás
megítélésnek oka; Támogatás folyósításának
kezdete; Támogatás mértéke; Folyósítás módja;
Határozat száma; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 1993. évi III.
törvény 18/B. §
(3);
- Különleges
adatok esetén
GDPR 9. cikk
(2) b)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

48 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Szociális ellátásokhoz
kapcsolódó
pénzügyek/Adatszolgáltatás
teljesítése szociális ellátást
megállapító szerv részére (#A-
22116)

Ellátást megállapító szerv - Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely;
Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség;
Ingatlanra vonatkozó adatok; Adatszolgáltatás oka;
Adatszolgáltatás tartalma; Adatszolgáltatás
időpontja; 
- Jogosulttal életvitelszerűen együtt elő családtag:
Név; Születési név; Születési hely; Születési idő;
Anyja születési neve; Elérhetőség; Ingatlanra
vonatkozó adatok; Adatszolgáltatás oka;

Évente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 63/2006. (III.
27.) Korm.
rendelet 4. § (1)
a);
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Adatszolgáltatás tartalma; Adatszolgáltatás
időpontja; 
- Figyelembe vett más személy: Név; Születési
név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési
neve; Elérhetőség; Ingatlanra vonatkozó adatok;
Adatszolgáltatás oka; Adatszolgáltatás tartalma;
Adatszolgáltatás időpontja; 
- Jogosult: Név; Születési név; Születési hely;
Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség;
Ingatlanra vonatkozó adatok; Adatszolgáltatás oka;
Adatszolgáltatá tartalma; Adatszolgáltatás
időpontja; 

- Különleges
adatok esetén
GDPR 9. cikk
(2) b)- Az
érintett vagy
más személy
létfontosságú
érdekeinek
védelme (GDPR
6. cikk (1)
bekezdés d)
pont)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

49 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Szociális ellátásokhoz
kapcsolódó pénzügyek/Szociális
ellátások biztosítása során állami
adóhatóság megkeresése a
jövedelem kiszámítása okán (#A-
22122)

NAV (Nemzeti Adó-és
Vámhivatal)

- Ellátást igénylő: Név; Születési név; Születési
hely; Születési idő; Anyja születési neve;
Megkeresés ideje; Megkeresés tartalma; 
- Írásban felhatalmazott személy: Név; Születési
név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési
neve; Megkeresés ideje; Megkeresés tartalma; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 1993. évi III.
törvény 10. §
(7);
- Különleges
adatok esetén
GDPR 9. cikk
(2) b)- Az
érintett vagy
más személy
létfontosságú
érdekeinek
védelme (GDPR
6. cikk (1)
bekezdés d)
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pont)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

50 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
pénzügyek/Köztisztviselői
foglalkoztatásnál Központosított
Illetmény-számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA) (#A-22188)

Magyar Államkincstár (MÁK)
- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

- Közszolgálati tisztviselő: TAJ szám; adóazonosító
jel; fizetési számlaszám; munkabér; illetmény;
tiszteletdíj; költségtérítés; egyéb pénzbeli juttatás;
mindezek után fizetendő adók/járulékok/ezekből
behajtandó követelések mértéke; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CXCV. törvény
106/A. §-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

51 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
pénzügyek/Köztisztviselői
foglalkoztatásnál adóelőleg-
nyilatkozat (#A-22189)

Magyar Államkincstár (MÁK)
- Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA)

- Közszolgálati tisztviselő: név; adóazonosító jel;
nyilatkozat adóelőleg-alapjának megállapításához
levonandó költségről/költséghányadról; nyilatkozat
első házasok kedvezményének érvényesítéséről;
nyilatkozat családi kedvezmény
érvényesítéséről/közös érvényesítéséről; súlyosan
fogyatékos magánszemélynél az erről szóló
igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő
napjának hónapjától ezen állapot fennállásának
időtartamáról/ végleges fogyatékos állapotról;
nyilatkozat váradósság tényéről; várandósság
tényéről kiadott orvosi igazolás; nyilatkozat négy
vagy több gyermek neveléséről; 
- Családi kedvezmény egyéb jogosultja: név;
adóazonosító jel; adóelőleget megállapító

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi
CXCIX.
törvény 180. §
(1) j);
- Különleges
adatok kezelése
esetén: GDPR
9. cikk (2) b)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
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munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató
kifizetőjének neve/adószáma; 
- Első házasok kedvezményének érvényesítésére
jogosult házastárs: név; adóazonosító jel;
kifizetőnél érvényesítendő kedvezmény összege;
adóelőleget megállapító
munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató
kifizetőjének neve/adószáma; 
- Kedvezményezett eltartott: név; adóazonosító
jel; 

jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

52 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Gyermekétkeztetés/Intézményi
gyermekétkeztetés biztosítása (#A-
22193)

Feladatkörében érintett más
szervezet vagy személy

- Igénylő: személyazonosító adatok; családi és
utónév; születési családi és utónév; születési hely;
születési idő; anyja születési családi és utóneve;
neme; állampolgársága; lakó- és tartózkodási
helye; 
- Gyermek: személyazonosító adatok; családi és
utónév; születési családi és utónév; születési hely;
születési idő; anyja születési családi és utóneve;
neme; lakó- és tartózkodási helye; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 149/1997.
(IX.10.) Korm.
rendelet 15. §-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

53 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Gyermekétkeztetés/Ingyenes
vagy kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetés biztosítása (#A-
22196)

Feladatkörében érintett más
szervezet vagy személy

- Igénylő: személyazonosító adatok; családi és
utónév; születési családi és utónév; születési hely;
születési idő; anyja születési családi és utóneve;
neme; állampolgársága;
bevándorolt/letelepedett/oltalmazott/menekült
jogállása; lakó- és tartózkodási helye; személyes
joga; ügy azonosításához szükséges egyéb
személyes adat; hatóság döntése; jogorvoslat
igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás;
felmerült eljárási költség; megállapított
tényállás/bizonyíték; szakhatósági állásfoglalás
indokolása; mérlegelés/döntés indoka; indoklás; 
- Jogosult gyermek: személyazonosító adatok;

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 149/1997.
(IX.10.) Korm.
rendelet 15. §-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
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családi és utónév; születési családi és utónév;
születési hely; születési idő; anyja születési családi
és utóneve; neme; állampolgársága;
bevándorolt/letelepedett/oltalmazott/menekült
jogállása; lakó- és tartózkodási helye; személyes
joga; 

(1) bekezdés e)
pont)

54 Költségvetési és Gazdálkodási
Iroda/Gyermekétkeztetés/Szünidei
gyermekétkeztetés biztosítása (#A-
22200)

Feladatkörében érintett más
szervezet vagy személy

- Igénylő: név; születési név; születési hely/idő;
anyja neve; lakcím; diétás étrendre vonatkozó
adat; 
- Jogosult gyermek: név; születési hely/idő; anyja
neve; diétás étrendre vonatkozó adat; 

Havonta - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 149/1997.
(IX.10.) Korm.
rendelet 15. §-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

55 Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/
ügyintézés/Népmozgalmi
anyakönyvi statisztika rögzítése
házasságkötés anyakönyvezése után
(#A-22332)

Központi Statisztikai Hivatal - Férj/feleség: név; lakcím; TAJ szám;
állampolgárság; születési hely; születési idő; nem;
családi állapot; családi állás; iskolai végzettség;
gazdasági aktivitás; foglalkozás; gyermekek száma;
születéssel/halálozással mint népmozgalmi
eseménnyel összefüggő egészségi állapot;
anyakönyvezés helye; egyedi elektronikus
anyakönyvi azonosító; népmozgalmi esemény
helye/ideje; 

Évente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2016. évi CLV.
törvény 30. §
(1), (3), (5)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

56 Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ Központi Statisztikai Hivatal - Érintettek: név; lakcím; TAJ szám; Évente - Jogi
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ügyintézés/Népmozgalmi
anyakönyvi statisztika rögzítése
születés anyakönyvezése után (#A-
22333)

állampolgárság; születési hely; születési idő; nem;
családi állapot; családi állás; iskolai végzettség;
gazdasági aktivitás; foglalkozás; gyermekek száma;
születéssel mint népmozgalmi eseménnyel
összefüggő egészségi állapot; anyakönyvezés
helye; egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító;
népmozgalmi esemény helye/ideje; 

kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2016. évi CLV.
törvény 30. §
(1), (3), (5)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

57 Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/
ügyintézés/Népmozgalmi
anyakönyvi statisztika rögzítése
haláleset anyakönyvezése után (#A-
22334)

Központi Statisztikai Hivatal - Érintett: név; lakcím; TAJ szám; állampolgárság;
születési hely; születési idő; nem; családi állapot;
családi állás; iskolai végzettség; gazdasági aktivitás;
foglalkozás; gyermekek száma; népmozgalmi
eseménnyel összefüggő egészségi állapot;
anyakönyvezés helye; egyedi elektronikus
anyakönyvi azonosító; népmozgalmi esemény
helye/ideje; 

Évente - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 2016. évi CLV.
törvény 30. §
(1), (3), (5)-
Közérdekű vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)

58 Jegyzői Iroda/Közút kamerás
megfigyelése illegális hulladék
lerakás megakadályozása
érdekében/Közútkezelői elektronikus
megfigyelő rendszer működtetése
(#A-26343)

Központi tárhely szolgáltató - Érintett: Rögíztett kép; Rögzített cselekmény;
Gépjármű típusa; Gépjármű színe; Gépjármű
rendszáma; Rögzítés helye; Rögzítés ideje; 

szükség esetén - Jogi
kötelezettség
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c)
pont)
- 1988. évi I.
törvény 33/D. §
(3)- Közérdekű
vagy közhatalmi
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jogosítvány
gyakorlása
(GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont)
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