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A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás 


neve 


OSAP 1622. számú adatgyűjtés: Törvényességi felügyeleti információs 


rendszer. 


Formátum Elektronikus (Excel). 


Adatkezelés 


célja 
Statisztikai nyilvántartás. 


Adatkezelés 


jogalapja 


A statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény 3. valamint 11. §-a  és az 


Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és 


adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. melléklete. 


Adatkezelés 


időtartama 


A Törvényességi felügyeleti információs rendszer negyedévente kerül 


frissítésre az előző állapot 1 évig való archiválása mellett. 


Érintettek köre 
Helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint a fővárosi és megyei 


kormányhivatalok. 


Adatok forrása 
Helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint a fővárosi és megyei 


kormányhivatalok. 


Kérdőíves 


adatfelvétel 


esetén a 


kitöltendő 


kérdőív 


Nincs kérdőíves adatfelvétel. 







Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


- 


Adatok fajtái Közérdekű adat. 


Adatokhoz való 


hozzáférés 


módja 


KIM honlapon való közzététel: 


 http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=308#!DocumentBrowse  


Másolatkészítés 


költségei 
Nem készül másolat. 


 



http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=308#!DocumentBrowse






A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás 


neve 


 


OSAP 1621. számú adatgyűjtés: Önkormányzati törzsadattár. 


 


Formátum Elektronikus (Excel).  


Adatkezelés 


célja 
Statisztikai nyilvántartás. 


Adatkezelés 


jogalapja 


A statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény 3. valamint 11. §-a  és az 


Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és 


adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. melléklete. 


Adatkezelés 


időtartama 


Az Önkormányzati törzsadattár negyedévente kerül frissítésre az előző 


állapot 1 évig való archiválása mellett. 


Érintettek köre Helyi és nemzetiségi önkormányzatok. 


Adatok forrása 
Helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint a fővárosi és megyei 


kormányhivatalok. 


Kérdőíves 


adatfelvétel 


esetén a 


kitöltendő 


kérdőív 


Nincs kérdőíves adatfelvétel. 







Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


- 


Adatok fajtái Közérdekű adat. 


Adatokhoz való 


hozzáférés 


módja 


Internetes közzététel a KIM honlapján: 


http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=308#!DocumentBrowse  


Másolatkészítés 


költségei 
Nem készül másolat. 


 



http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=308#!DocumentBrowse






A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás 


neve 


OSAP 1229 számú adatgyűjtés: Hatósági statisztika. 


Formátum Elektronikus (Excel). 


Adatkezelés 


célja 
Statisztikai célú adatgyűjtés. 


Adatkezelés 


jogalapja 


A statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény 3. valamint 11. §-a  és az 


Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és 


adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. melléklete. 


Adatkezelés 


időtartama 


A Hatósági statisztika évente kerül frissítésre az előző állapot 1 évig való 


archiválása mellett. 


Érintettek 


köre 
Helyi önkormányzatok. 


Adatok 


forrása 
Helyi önkormányzatok és fővárosi és megyei kormányhivatalok. 


Kérdőíves 


adatfelvétel 


esetén a 


kitöltendő 


kérdőív 


Nincs kérdőíves adatfelvétel. 







Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


- 


Adatok fajtái Közérdekű adat. 


Adatokhoz 


való 


hozzáférés 


módja 


KIM honlapon való közzététel: 


http://www.kormany.hu/hu/dok?page=1&source=3&type=308#!DocumentB


rowse  


 


Másolatkészít


és költségei 
Nem készül másolat. 


 



http://www.kormany.hu/hu/dok?page=1&source=3&type=308#!DocumentBrowse

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=1&source=3&type=308#!DocumentBrowse






 


 


A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és nyilvántartások 


leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 


CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás neve 


 Jogharmonizációs adatbázis 
 


Formátum  elektronikus 


Adatkezelés célja 


 Az igazságügyért felelős miniszter a 302/2010. (XII. 23.) Korm. 


rendelet értelmében jogharmonizációs adatbázist tart fenn a 


jogharmonizációs javaslatokban szereplő, illetve a 


jogharmonizációhoz kapcsolódó egyéb adatokat rögzítésére. 


Adatkezelés 


jogalapja 
 -


1
 


Adatkezelés 


időtartama 
 -1 


Érintettek köre  -1 


Adatok forrása  jogharmonizációs javaslatok 


Kérdőíves 


adatfelvétel esetén a 


kitöltendő kérdőív 


 - 


                                                           
1
 Nem releváns, tekintettel arra, hogy az adatbázis nem személyes adatok kezelését szolgálja. 







 


 


Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


 -1 


Adatok fajtái 


Uniós, ill. átültetési/végrehajtási célú hazai jogszabályok egyes 


leíró adatai, valamint a jogharmonizációs programozás 


szempontjából releváns tartalmak. 


Adatokhoz való 


hozzáférés módja 


 A jogharmonizációs adatbázis tartalmán alapuló nyilvános webes 


felület a http://jogharmonizacio.gov.hu címen, valamint a 


Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kormányzati portálon 


található egyes aloldalairól érhető el. 


Másolatkészítés 


költségei 
  


 



http://jogharmonizacio.gov.hu/






 


 


A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és nyilvántartások 


leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 


CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás neve 


Bírósági adatbázis 


 


Formátum elektronikus 


Adatkezelés célja 


 A Bírósági adatbázis az Európai Unió Bírósága előtti előzetes 


döntéshozatali eljárások követésére, illetve az ezen eljárásokhoz 


kapcsolódó adatok rögzítésére szolgál. Az adatbázis létrehozásának 


célja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós 


Jogi Főosztályán az ezen ügyekkel foglalkozó kollégák 


munkájának támogatása volt. 


Adatkezelés 


jogalapja 
 -


1
 


Adatkezelés 


időtartama 
 -


1
 


Érintettek köre  -
1
 


Adatok forrása 
Az Európai Unió Bírósága előtti előzetes döntéshozatali eljárások 


követésének folyamata. 


                                                           
1
 Nem releváns, tekintettel arra, hogy az adatbázis nem személyes adatok kezelését szolgálja. 


 







 


 


Kérdőíves 


adatfelvétel esetén a 


kitöltendő kérdőív 


 - 


Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


 -
1
 


Adatok fajtái 
Az előzetes döntéshozatali eljárások követése szempontjából 


releváns leíró adatok. 


Adatokhoz való 


hozzáférés módja 


A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kormányzati 


portálon található aloldalairól is elérhetően rendszeres 


időközönként áttekintés kerül közzétételre az Európai Bíróság előtti 


ügyekben való magyar részvételről, a folyamatban lévő, ill. lezárt 


ügyekről.(http://eujog.kim.kormany.hu/europai-birosagi-ugyek) 


Másolatkészítés 


költségei  


 



http://eujog.kim.kormany.hu/europai-birosagi-ugyek






A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás neve 
 WINTISZT - elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszer 


Formátum  Elektronikus 


Adatkezelés célja 


A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 


továbbiakban: Kttv.) 177. § (2) bekezdésének megfelelően: A 


közszolgálati alapnyilvántartás célja a kormányzati szolgálati 


jogviszonyból származó jogok gyakorlásához és kötelezettségek 


teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének biztosítása a 


kormányzati szolgálati jogviszony alanyai számára. 


 


 


Adatkezelés 


jogalapja 


Közszolgálati tisztviselők esetében a  Kttv. 177. § (1) bekezdése, 


munkavállalók esetében az adatkezeléshez történő írásbeli 


hozzájárulás. 


Adatkezelés 


időtartama 


 A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási 


szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a 


munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és 


közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a 


tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. 


(III. 20.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a 


személyazonosító adatok a szolgálati jogviszony/munkaviszony 


megszűnéséig kezelhetők. Statisztikai adatfeldolgozás vagy 


adatszolgáltatás céljából a személyazonosításra alkalmatlan adatok 


továbbra is felhasználhatók. 


Érintettek köre 


  


a) a KIM-el kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 


kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő; 


b) a KIM állományába beosztott bíró és ügyész; 


c) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 


viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 43. §-a alapján a KIM-


be vezényelt hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy; 


d) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 52. §-a 







alapján a KIM-be vezényelt hivatásos szolgálati jogviszonyban álló 


személy; 


e) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a 


KIM-el munkaviszonyban álló közszolgálati munkavállalók 


 


Adatok forrása 
 Az érintett által - a Kttv. 2. mellékletében meghatározottaknak 


megfelelően összeállított - kitöltött adatlap. 


Kérdőíves 


adatfelvétel esetén a 


kitöltendő kérdőív 


 - 


Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


 Az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) 


bekezdés a) pontja alapján nincs. 


Adatok fajtái A Kttv. 2. mellékletében meghatározott személyes adatok. 


Adatokhoz való 


hozzáférés módja 


 Nem nyilvános, csak a Kttv. 180. § (1) bekezdésében 


meghatározott személyi kör jogosult betekinteni, adatokat átvenni. 


Másolatkészítés 


költségei 
 - 


 








A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás 


neve 


OSAP 2118 számú adatgyűjtés: Külföldiek magyarországi 


ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika. 


Formátum Elektronikus (Excel). 


Adatkezelés 


célja 
Statisztikai célú adatgyűjtés. 


Adatkezelés 


jogalapja 


A statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény 3. valamint 11. §-a  és az 


Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és 


adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. melléklete. 


Adatkezelés 


időtartama 


Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló 


statisztika évente kerül frissítésre az előző állapot 1 évig tartó archiválása 


mellett. 


Érintettek 


köre 
Helyi önkormányzatok. 


Adatok 


forrása 
Helyi önkormányzatok és a fővárosi és megyei kormányhivatalok. 


Kérdőíves 


adatfelvétel 


esetén a 


kitöltendő 


kérdőív 


Nem kerül sor kérdőíves adatfelvételre. 







Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


- 


Adatok fajtái Közérdekű adat. 


Adatokhoz 


való 


hozzáférés 


módja 


KIM honlapján való közzététel. 


http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=3&type=308#!DocumentB


rowse  


 


Másolatkészít


és költségei 
Nem készül másolat. 


 



http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=3&type=308#!DocumentBrowse

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=3&type=308#!DocumentBrowse






A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás neve 
 E-Közigtad Adatszolgáltatás 


Formátum  elektronikus 


Adatkezelés célja 


A közigazgatási szerv szervezeti adatai, a közigazgatási szervnél 


foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők létszáma, életkora, 


munkaideje, besorolása, vezetői beosztása, a szolgálati jogviszony 


létesítése és megszüntetése 


Adatkezelés 


jogalapja 


233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a közszolgálati jogviszonnyal 


összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra 


vonatkozó szabályokról 


Hatályon kívül helyezte: 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 30.§. a.) 


bek. Hatálytalan: 2012. III. 23-tól 


Adatkezelés 


időtartama 
 nincs jogszabályban meghatározott időtartama 


Érintettek köre  Közigazgatási szervek 


Adatok forrása  https://ekozigtad.gov.hu  



https://ekozigtad.gov.hu/





Kérdőíves 


adatfelvétel esetén a 


kitöltendő kérdőív 


1. Kormánytisztviselői/közszolgálati jogviszonyban állók 


száma 


2. Kormánytisztviselői/közszolgálati jogviszony létesítésére 


és megszűnésére vonatkozó adatok 


3. A kormánytisztviselői/közszolgálati jogviszonyban állók 


összetétele életkor szerint 


4. Szervezeti adatok jelentőlapja 


Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


  


Adatok fajtái 
Szerv adatok, létszám, életkor, munkaidő, besorolás, vezetői 


beosztás, a szolgálati jogviszony létesítés és megszüntetés 


Adatokhoz való 


hozzáférés módja 
 Bejelentkezési kód, jelszó 


Másolatkészítés 


költségei 
  


 








A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás neve 


 Elektronikus Beszámoló Rendszer 


 


Formátum 
Elektronikus. 


 


Adatkezelés célja 


A gazdasági forgalom biztonságának, valamint a hitelezői érdekek 


védelmének elősegítése. 


 


Adatkezelés 


jogalapja 


A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 


végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. §, 19; A 


számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154. §. 


 


Adatkezelés 


időtartama 


Nincsen jogszabályban rögzítve. 


 


Érintettek köre A cégbíróság által nyilvántartott gazdasági társaságok. 


Adatok forrása 
A cégek képviselői által közzétett beszámoló adatok. 


 


Kérdőíves 


adatfelvétel esetén a 


kitöltendő kérdőív 


  







Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


  


Adatok fajtái 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján közzéteendő 


adatok. 


Adatokhoz való 


hozzáférés módja 


Teljes körűen nyilvános, elérhető a www.e-beszamolo.kim.gov.hu  


oldalon keresztül. 


 


Másolatkészítés 


költségei 


A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 


Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről 


szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet alapján. 


 


 



http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/






A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás 


neve 


Emberi Jogok Európai Bíróságának Magyarországgal szemben hozott 


döntései (ítélet, határozat, jelentés) fordításai. 


Formátum  PDF és Word formátum 


Adatkezelés 


célja 


Emberi Jogok Európai Bíróságának döntéseinek hozzáférhetővé tétele. 


 


Adatkezelés 


jogalapja 


Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Rec(2002)13 sz. ajánlása 


alapján "Az Emberi Jogok Európai Egyezménye szövegének és az 


Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogának közzététele és terjesztése" 


tárgyában. 


(Recommendation Rec(2002)13 of the Committee of Ministers to 


member states on the publication and dissemination in the member states 


of the text of the European Convention on Human Rights and of the 


case-law of the European Court of Human Rights). 


 


Adatkezelés 


időtartama 


Folyamatos (legkésőbb 6 havonként frissítve). 


 


Érintettek köre 
Állampolgárok, állami szervek. 


 


Adatok forrása  Emberi Jogok Európai Bírósága HUDOC adatbázisa. 







Kérdőíves 


adatfelvétel 


esetén a 


kitöltendő 


kérdőív 


  


Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


  


Adatok fajtái   


Adatokhoz való 


hozzáférés 


módja 


Kormányportálon való közlés: 


http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/emberi-jogok-europai-


birosaga  


és 


http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=306#!DocumentBrowse  


Másolatkészítés 


költségei 
  


 



http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/emberi-jogok-europai-birosaga

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/emberi-jogok-europai-birosaga

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=306#!DocumentBrowse






A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás neve 
 Igazságügyi szakértői névjegyzék 


Formátum 


Elektronikus (a központi elektronikus szolgáltató rendszeren 


minden adat, a nyilvános adatok a 


http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/igazsagugyi-szakertok-


adatbazisa honlapon is megtalálhatóak). 


Adatkezelés célja 


Igazságügyi szakértők személye, elérhetőségének biztosítása az 


ügyfelek és a hatóságok részére  


 


Adatkezelés 


jogalapja 


Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. 


törvény 5. §. 


 


Adatkezelés 


időtartama 


Névjegyzékbe vételi eljárás megindulásától kezdődően a 


névjegyzékből való törlés időpontjától számított tíz évig. 


Érintettek köre 


fa) az igazságügyi szakértői névjegyzékbe bejegyzett természetes 


személyek; azok, akinek a névjegyzékbe való bejegyzésük 


folyamatban van; az elutasítottak és a névjegyzékből töröltek a 


névjegyzékből való törlés időpontjától számított tíz évig;  


fb) az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvételüket kérő 


szakértői gazdasági társaságok; 


fc) igazságügyi szakértői intézmények; 


fd) orvostudományi egyetemek igazságügyi orvostani intézetei 


 



http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/igazsagugyi-szakertok-adatbazisa

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/igazsagugyi-szakertok-adatbazisa





Adatok forrása 


névjegyzékbe vételi kérelemhez csatolt személyi adatlap (kérdőív); 


szakértői intézmények, valamint orvostani intézetek esetében a 


szerv adatszolgáltatása 


 


Kérdőíves 


adatfelvétel esetén a 


kitöltendő kérdőív 


  


Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


 Infotv. 65. § (3) bekezdés e) pontja alapján nincsen. 


Adatok fajtái 


 A nyilvántartott adatok, melyek közül az m) alpont ma) és mc) 


alpontja szerint nyilvántartott igazságügyi szakértőnek az a), f)-h) 


és j) pontjaiban, k) pontjának ka) alpontjában, t), valamint u) 


pontjában foglalt adatai nyilvánosak, azokat az igazságügyi 


szakértői névjegyzéket vezető hatóság a világhálón is közzéteszi: 


ia) természetes személyek: 


a) családi neve és utóneve(i); 


b) anyja születési neve; 


c) születési hely és idő; 


d) lakcím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail); 


e) munkahely (postacím, telefon-, telefaxszám, e-


mail); 


f) elérhetőségi cím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-


mail); 


g) nyelvismeret (nyelv, nyelvtudás foka); 


h) területi igazságügyi szakértői kamarai tagság; 


i) szakmai kamarai tagság; 


j) igazságügyi szakértői igazolvány száma; 


k) szakterület 


ka) a névjegyzékbe bejegyzett szakterület és a 


bejegyzés időpontja, 







kb) elutasított szakterület és az elutasítás időpontja, 


kc) elbírálás alatt lévő szakterület; 


l) iskolai végzettség és szakmai képesítés a 


megszerzés időpontjával; 


m) állapot 


ma) névjegyzékbe bejegyzett, 


mb) névjegyzékbe történő bejegyzés folyamatban, 


mc) névjegyzékbe bejegyzett, kiterjesztési kérelem 


folyamatban, 


md) névjegyzékbe bejegyzett, kamarai tagsági 


viszony szünetel, 


me) névjegyzékbe bejegyzett, kamarai tagsági 


viszony felfüggesztve, 


mf) névjegyzékből törölt, 


mg) elhunyt; 


n) tudományos fokozat; 


o) nyilvántartási szám; 


p) az igazgatási ügyiratok ügyszáma; 


q) 


r) a késedelembe esés ténye, az ügyre történő 


utalással; 


s) a szakértő ellen 


sa) közvádra üldözendő szándékos bűncselekmény 


miatt indult eljárás megindításának, 


megszüntetésének, illetve befejezésének ténye, 


sb) indult etikai eljárás során kiszabott etikai 


büntetés, vagy a felmentés valamint az eljárás 


megszüntetésének ténye; 


t) annak ténye, hogy a szakértő az elektronikus 


kézbesítést vállalja; 


u) az igazságügyi szakértő tevékenységével 







kapcsolatos közleményei („közlemények”). 


 


ib) gazdasági társaságok: 


a) megnevezés, 


b) székhely, 


c) cégjegyzékszám, 


d) szakterület, 


ea) a vezető tisztségviselő neve, 


eb) a vezető tisztségviselő lakóhelye, 


ec) az elektronikus kézbesítést vállaló vezető 


tisztségviselő neve, 


ed) az elektronikus kézbesítést vállaló vezető 


tisztségviselő születési helye, ideje és anyja neve, 


f) a 20. § (2) bekezdésben meghatározott tagokra és 


alkalmazottakra vonatkozó nyilvános adatok, 


g) annak ténye, hogy a társaság az elektronikus 


kézbesítést vállalja, az azt vállaló vezető tisztségviselő 


nevének megjelölésével. 


 


ic) szakértői intézmények, orvostani intézetek: 


 


a) intézmény/intézet megnevezése 


b) elérhetősége 


c) vezetőjének neve 


d) alkalmazásában álló vagy oda szolgálatteljesítésre 


berendelt igazságügyi szakértők szakterületéről. 


 


Adatokhoz való 


hozzáférés módja 


Ügyfelek és hatóságok számára a nyilvános adatokhoz való 


hozzáférés a 


http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/igazsagugyi-szakertok-


adatbazisa honlapon keresztül biztosított. 



http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/igazsagugyi-szakertok-adatbazisa

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/igazsagugyi-szakertok-adatbazisa





Másolatkészítés 


költségei 


Nincsen. 


 


 








 


 


A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és nyilvántartások 


leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 


CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás neve 
Terminológiai adatbázis – TERMIN 


Formátum elektronikus 


Adatkezelés célja 


A terminológiai adatbázist (TERMIN) hazánk uniós 


csatlakozásának előkészítésekor az igazságügyért felelős tárca 


hozta létre. Célja az európai uniós joganyag magyarra fordításának 


támogatása volt, így az adatbázis elsősorban a Magyarország 


csatlakozása idején hatályos uniós joganyag jellemző 


szakkifejezéseinek magyar, angol, francia és német nyelvű 


megfelelőit tartalmazza. 


Az adatbázisból ezen túlmenően a következő tematikus kötetek is 


elérhetők: 


 Magyar államigazgatás – Közigazgatási és Igazságügyi 


Minisztérium 


 Szellemi tulajdoni kifejezéstár – Szellemi Tulajdon Nemzeti 


Hivatala 


 


Adatkezelés 


jogalapja 
 -


1
 


Adatkezelés 


időtartama 
 -


1
 


                                                           
1
 Nem releváns, tekintettel arra, hogy az adatbázis nem személyes adatok kezelését szolgálja. 







 


 


Érintettek köre  -
1
 


Adatok forrása 
 Az európai uniós joganyag magyarra fordítása során végzett, 


valamint a KIM által koordinált terminológiai munka. 


Kérdőíves 


adatfelvétel esetén a 


kitöltendő kérdőív 


 - 


Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


 -
1
 


Adatok fajtái  Egyes fogalmak tekintetében négynyelvű szóalakok. 


Adatokhoz való 


hozzáférés módja 


A terminológiai adatbázis a http://external.kim.gov.hu/eu-


terminologia címen, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi 


Minisztérium kormányzati portálon található egyes aloldalairól 


érhető el. 


Másolatkészítés 


költségei 
  


 



http://external.kim.gov.hu/eu-terminologia

http://external.kim.gov.hu/eu-terminologia






A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás neve 
 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszer 


Formátum  Elektronikus 


Adatkezelés célja 


A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 


továbbiakban: Kttv.) 177. § (2) bekezdésének megfelelően: A 


közszolgálati alapnyilvántartás célja a kormányzati szolgálati 


jogviszonyból származó jogok gyakorlásához és kötelezettségek 


teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének biztosítása a 


kormányzati szolgálati jogviszony alanyai számára. 


 


 


Adatkezelés 


jogalapja 


Közszolgálati tisztviselők esetében a  Kttv. 177. § (1) bekezdése, 


munkavállalók esetében az adatkezeléshez történő írásbeli 


hozzájárulás. 


Adatkezelés 


időtartama 


 A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási 


szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a 


munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és 


közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a 


tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. 


(III. 20.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a 


személyazonosító adatok a szolgálati jogviszony/munkaviszony 


megszűnéséig kezelhetők. Statisztikai adatfeldolgozás vagy 


adatszolgáltatás céljából a személyazonosításra alkalmatlan adatok 


továbbra is felhasználhatók. 


Érintettek köre 


  


a) a KIM-el kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 


kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő; 


b) a KIM állományába beosztott bíró és ügyész; 


c) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 


viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 43. §-a alapján a KIM-


be vezényelt hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy; 


d) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 52. §-a 







alapján a KIM-be vezényelt hivatásos szolgálati jogviszonyban álló 


személy; 


e) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a 


KIM-el munkaviszonyban álló közszolgálati munkavállalók 


 


Adatok forrása 
 Az érintett által - a Kttv. 2. mellékletében meghatározottaknak 


megfelelően összeállított - kitöltött adatlap. 


Kérdőíves 


adatfelvétel esetén a 


kitöltendő kérdőív 


 - 


Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


 Az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) 


bekezdés a) pontja alapján nincs. 


Adatok fajtái A Kttv. 2. mellékletében meghatározott személyes adatok. 


Adatokhoz való 


hozzáférés módja 


 Nem nyilvános, csak a Kttv. 180. § (1) bekezdésében 


meghatározott személyi kör jogosult betekinteni, adatokat átvenni. 


Másolatkészítés 


költségei 
 - 


 








A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás neve 
 Közvetítői névjegyzék 


Formátum 


Elektronikus (a központi elektronikus szolgáltató rendszeren 


minden adat, a nyilvános adatok a 


http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kozvetitok honlapon is 


megtalálhatóak). 


Adatkezelés célja 


Közvetítők személye, elérhetőségének biztosítása az ügyfelek 


részére. 


 


Adatkezelés 


jogalapja 


A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 4. §. 


 


Adatkezelés 


időtartama 


Névjegyzékbe vételi eljárás megindulásától kezdődően a 


névjegyzékből való törlés időpontjától számított tíz évig. 


Érintettek köre 


Közvetítők, azok, akinek a névjegyzékbe való bejegyzésük 


folyamatban van; az elutasítottak és a névjegyzékből töröltek. 


 


Adatok forrása 
 Névjegyzékbe vételi kérelemhez csatolt személyi adatlap 


(kérdőív). 


Kérdőíves 


adatfelvétel esetén a 


kitöltendő kérdőív 


  


 



http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kozvetitok





Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


 Infotv. 65. § (3) bekezdés e) pontja alapján nincsen. 


Adatok fajtái 


 a névjegyzék a közvetítő természetes személy alábbi adatai 


tartalmazza, melyek közül a  b), k), l) pontjaiban 


foglaltak nem nyilvánosak: 


a) családi és  utónevét, 


b) születési helyét, idejét, anyja nevét, 


c) felsőfokú és egyéb szakirányú végzettségét igazoló 


oklevelének, szakvizsgájának számát, keltét, tudományos 


fokozatát, a szakmai gyakorlat időtartamát, a közvetítői 


szakmai képzés (szakmai továbbképzés) elvégzését 


igazoló okirat számát, keltét, 


d) névjegyzékbe vételének időpontját, a határozat 


számát, 


e) közvetítői tevékenysége megkezdésének, 


szünetelésének, megszűnésének időpontját, 


f) által megjelölt idegen nyelvet, amelyen közvetítést 


vállal, 


g) szakterületét, amelyet a kérelemben megjelölt, 


h) irodájának címét, 


i) által megjelölt annak a jogi személynek a címét, 


amelynek alkalmazottjaként a közvetítői tevékenységet 


folytatja, vagy a közvetítői tevékenység folytatására 


megjelölt hely címét, ha az eltér a jogi személy 


székhelyétől, 


j) elérhetőségi címét (postacímét, telefon-, telefaxszámát, 


e-mail címét), 


k) lakcímét (postacímét, telefon-, telefaxszámát, e-mail 


címét), 


l) munkahelye címét (postacímét, telefon-, telefaxszámát, 


e-mail címét), 


m) szakmai testületi tagságát, a szakmai testület pontos 







megjelölésével, és 


n) közvetítői igazolványának számát. 


(2) A névjegyzék tartalmazza továbbá a jogi személy 


a) elnevezését, 


b) székhelyét, 


c) nyilvántartását vezető bíróság vagy egyéb hatóság (a 


továbbiakban együtt: hatóság) elnevezését, továbbá 


nyilvántartási számát, 


d) az 5. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott 


alkalmazottjának az (1) bekezdésben felsorolt adatait, 


e) által a közvetítői tevékenység folytatására megjelölt 


hely címét, ha az eltér a székhelyétől, és 


f) névjegyzékbe vételének időpontját, a határozat számát 


 


A névjegyzék tartalmazza a közvetítő jogi személy 


a) elnevezését, 


b) székhelyét, 


c) nyilvántartását vezető bíróság vagy egyéb hatóság (a 


továbbiakban együtt: hatóság) elnevezését, továbbá 


nyilvántartási számát, 


d) az 5. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott 


alkalmazottjának az (1) bekezdésben felsorolt adatait, 


e) által a közvetítői tevékenység folytatására megjelölt 


hely címét, ha az eltér a székhelyétől, és 


f) névjegyzékbe vételének időpontját, a határozat számát. 


 


Adatokhoz való 


hozzáférés módja 


Ügyfelek számára a nyilvános adatokhoz való hozzáférés a 


http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kozvetitok honlapon 


keresztül biztosított 


 


Másolatkészítés 


költségei 
 Nincsen. 


 



http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kozvetitok






A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás neve 
 Közszolgálati alapnyilvántartás 


Formátum  Papír alapú 


Adatkezelés célja 


A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 


továbbiakban: Kttv.) 177. § (2) bekezdésének megfelelően: A 


közszolgálati alapnyilvántartás célja a kormányzati szolgálati 


jogviszonyból származó jogok gyakorlásához és kötelezettségek 


teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének biztosítása a 


kormányzati szolgálati jogviszony alanyai számára. 


 


 


Adatkezelés 


jogalapja 


Közszolgálati tisztviselők esetében a  Kttv. 177. § (1) bekezdése, 


munkavállalók esetében az adatkezeléshez történő írásbeli 


hozzájárulás. 


Adatkezelés 


időtartama 


A Kttv. 184. § (4) bekezdése alapján a személyi anyagot a 


jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni. 


Érintettek köre 


  


a) a KIM-el kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 


kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő; 


b) a KIM állományába beosztott bíró és ügyész; 


c) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 


viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 43. §-a alapján a KIM-


be vezényelt hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy; 


d) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 52. §-a 


alapján a KIM-be vezényelt hivatásos szolgálati jogviszonyban álló 


személy; 


e) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a 


KIM-el munkaviszonyban álló közszolgálati munkavállalók 


 







Adatok forrása 
 Az érintett által - a Kttv. 2. mellékletében meghatározottnak 


megfelelően összeállított - kitöltött adatlap. 


Kérdőíves 


adatfelvétel esetén a 


kitöltendő kérdőív 


 - 


Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


 Az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) 


bekezdés a) pontja alapján nincs. 


Adatok fajtái A Kttv. 2. mellékletében meghatározott személyes adatok. 


Adatokhoz való 


hozzáférés módja 


 Nem nyilvános, csak a Kttv. 180. § (1) bekezdésében 


meghatározott személyi kör jogosult betekinteni, adatokat átvenni. 


Másolatkészítés 


költségei 
 - 


 








A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás neve 
 KSA Közszolgálati Statisztikai Adatgyűjtés 


Formátum  elektronikus 


Adatkezelés célja 


Adatgyűjtés a közigazgatási szervek szervezeti adatairól, a 


közigazgatási szerveknél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 


létszámáról, életkoráról, munkaidejéről, besorolásáról, vezetői 


beosztásáról, valamint a szolgálati jogviszony létesítéséről és 


megszüntetéséről 


Adatkezelés 


jogalapja 


 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők 


személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott 


munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a 


közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai 


adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes 


szabályokról 


 


Adatkezelés 


időtartama 
nincs jogszabályban meghatározott időtartama 


Érintettek köre 
Közigazgatási szervek 


 


Adatok forrása 
 https://ksa.gov.hu 







Kérdőíves 


adatfelvétel esetén a 


kitöltendő kérdőív 


1. Kormánytisztviselői/közszolgálati jogviszonyban állók 


száma 


2. Kormánytisztviselői/közszolgálati jogviszony létesítésére és 


megszűnésére vonatkozó adatok 


3. A kormánytisztviselői/közszolgálati jogviszonyban állók 


összetétele életkor szerint 


4. Szervezeti adatok jelentőlapja 


Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


  


Adatok fajtái 


Szervadatok, létszám, életkor, munkaidő, besorolás, vezetői 


munkakör, felsőfokú iskolai végzettség képzési terület szerinti 


megoszlása, alapilletmény-eltérítésben részesülők száma, az 


alapilletmény-eltérítés mértéke, személyi illetményben részesülők 


száma, szolgálati jogviszony létesítés és megszüntetés, pályázat 


útján betöltött álláshelyek száma, az összes álláshely betöltés 


száma 


Adatokhoz való 


hozzáférés módja 
 Bejelentkezési kód, jelszó 


Másolatkészítés 


költségei 
  


 








A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott adatbázisok és 


nyilvántartások leíró adatai az információs önrendelkezési jogról és az 


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 


közzétételhez. 


 


Adatbázis, 


nyilvántartás neve 
 Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer 


Formátum  Elektronikus. 


Adatkezelés célja 


A gazdasági forgalom biztonságának, valamint a hitelezői érdekek 


védelmének elősegítése. 


 


Adatkezelés 


jogalapja 


A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 


végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. § (2), 10. §, 11. §. 


 


Adatkezelés 


időtartama 
 Nincsen jogszabályban rögzítve. 


Érintettek köre 
 A gazdasági társaságok a 2006. évi IV. törvény alapján. 


 


Adatok forrása  Cégbíróság. 


Kérdőíves 


adatfelvétel esetén a 


kitöltendő kérdőív 


  







Adatvédelmi 


nyilvántartás 


azonosítója 


  


Adatok fajtái 


A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 


szóló 2006. évi V. törvény III. fejezet 1. cím rendelkezik a 


cégjegyzék tartalmáról 


 


Adatokhoz való 


hozzáférés módja 


Tájékoztató jelleggel a www.e-cegjegyzek.hu oldalon keresztül 


bárki számára térítésmentesen biztosított a hozzáférés. A hatályos, 


közhiteles adatokhoz való hozzáférésről szóló tájékoztató 


megtalálható a 


http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/hozzaferes-a-


cegadatbazishoz oldalon. 


Másolatkészítés 


költségei 


A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 


Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről 


szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet alapján. 


 


 



http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/hozzaferes-a-cegadatbazishoz

http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/hozzaferes-a-cegadatbazishoz



