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A szerv nyilvántartásai 
 

 

A közfeladatot ellátó szerv által saját 

fenntartású adatbázisok, illetve 

nyilvántartások leíró jegyzéke: 

1. Személyügyi nyilvántartás 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: a honvédségi 

adatkezelésről, az egyes honvédelmi 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 

katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. 

évi XCVII. törvény (a továbbiakban: 

Haktv.) 10. § (3) bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 10. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 10. § (4) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 10. § (1) bekezdés  

 

 

2. Pénzügyi nyilvántartás 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 19. § (3) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 19. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 19. § (4) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 19. § (1) bekezdés  

 

 

3. Fegyelmi nyilvántartás 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 14. § (3) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 14. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 14. § (4) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 14. § (1) bekezdés  
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4. Szolgálatteljesítési idő nyilvántartása 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 18. § (4) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 18. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: szolgálati viszony 

megszűnése 

érintettek köre: Haktv. 18. § (3) bekezdés  

 

 

5. Be- és kilépés nyilvántartás 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 21. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 21. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 21. § (4) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 21. § (2)-(3) 

bekezdései  

 

 

6. Képrögzítésre alkalmas elektronikus 

megfigyelőrendszer nyilvántartás 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 22. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 22. § (3) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 22. § (5) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 22. § (1) bekezdés  

 

 

7. Kiválasztási eljárás adatainak 

nyilvántartása 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 23. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 23. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 23. § (1) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 23. § (1) bekezdés  
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8. Kiértesíthetőségi nyilvántartása 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 24. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 24. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 24. § (4) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 24. § (1) bekezdés  

 

 

9. Alkalmassági nyilvántartása 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 8. § (1) bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 8. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 8. § (6) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 8. § (1) bekezdés  

 

 

10. Könyvtári tagok adatainak 

nyilvántartása 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: tagok 

beazonosíthatóságának, elérhetőségének, 

illetve statisztikai felmérésének biztosítása 

adatkezelés jogalapja: érintett 

hozzájárulása 

adatkezelés időtartama: tagsági jogviszony 

megszűnéséig 

érintettek köre: könyvtári tagok  

 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv által – 

alaptevékenysége keretében – gyűjtött 

és feldolgozott adatok fajtái: 

 

 

10. A könyvtári tagok adatainak 

nyilvántartása tartalmazza a tagok: 

- születési helyét és idejét,  

- anyja nevét, 

- lakcímét,  

- telefonszámát,  

- e-mail címét,  

- személyi igazolvány számát, 

- munkahelyét,  

- foglalkozását,  

- iskolai végzettségét. 
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A közfeladatot ellátó szerv által – 

alaptevékenysége keretében – gyűjtött 

és feldolgozott adatokhoz való 

hozzáférés módja: 

 

Személyesen, nyitvatartási időben. 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv által – 

alaptevékenysége keretében – gyűjtött 

és feldolgozott adatokról való 

másolatkészítés költségei: 

 

 

nincs 
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