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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 honvédelmi 

adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. 

törvény (a továbbiakban: Haktv.) 47. §  

adatkezelés jogalapja: Haktv. 47. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 47. § (4) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 47. § (1) bekezdés  

 

2. Pénzügyi nyilvántartás 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 52. § (3) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 52. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 52. § (4) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 52. § (1) bekezdés  

 

3. Fegyelmi nyilvántartás 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 56. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 55. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 56. § (2) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 55. § (1) bekezdés  

 

4. Szabálysértési nyilvántartás 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 57. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 55. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 57. § (2)-
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(4) bekezdései 

érintettek köre: Haktv. 55. § (1) bekezdés 

 

5. Büntető ügyek nyilvántartás 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 58. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 55. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 58. § (2) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 55. § (1) bekezdés  

 

6. Méltatlansági nyilvántartás 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 59. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 55. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 59. § (2) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 55. § (1) bekezdés  

 

7. Kártérítési nyilvántartás 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 62. § (3) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 62. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 62. § (4) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 62. § (1) bekezdés  

 

8. Beléptetés nyilvántartása 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 82. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 82. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 82. § (3) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 82. § (1) bekezdés  

 

9. Állandó belépési engedély 

nyilvántartása 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 83. § (1) 

bekezdés 
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adatkezelés jogalapja: Haktv. 83. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 83. § (3) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 83. § (1) bekezdés  

 

10. Ideiglenes belépési engedély 

nyilvántartása 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 83. § (2) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 83. § (2) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 83. § (3) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 83. § (2) bekezdés  

 

11. Képrögzítésre alkalmas elektronikus 

megfigyelőrendszer nyilvántartás 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 84. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 84. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 84. § (5)-

(6) bekezdései 

érintettek köre: Haktv. 84. § (1) bekezdés  

 

12. Kiválasztási eljárás adatainak 

nyilvántartása 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 37. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 37. § (2) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 37. § (1) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 37. § (1) bekezdés  

 

13. Kiértesíthetőségi nyilvántartása 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 65. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 65. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 65. § (5) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 65. § (1) bekezdés  
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14. Regenerálódási és rekreációs 

szolgáltatásokkal kapcsolatos 

nyilvántartás 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: Haktv. 76. § (2)-(4) 

bekezdései 

adatkezelés jogalapja: Haktv. 76. § (1) 

bekezdés 

adatkezelés időtartama: Haktv. 76. § (5) 

bekezdés 

érintettek köre: Haktv. 76. § (1) bekezdés 

 

15. Szerződések, megállapodások 

nyilvántartása 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: szerződések, 

megállapodások megkötése 

adatkezelés jogalapja: szerződés teljesülése 

érdekében: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 

pontja, kapcsolattartók adatainak kezelése 

érdekében: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 

pontja, adó-, számviteli kötelezettség 

teljesítése érdekében: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja 

adatkezelés időtartama: szerződéskötést 

megelőző lépésektől számított 5 év, 

számviteli bizonylat keletkezése esetén 8 

év 

érintettek köre: szerződő felek, 

kapcsolattartói 

 

16. Honvéd Kulturális Központ 

hírlevélre történő feliratkozás 

nyilvántartása 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: hírlevél küldése 

rendezvényekről, üdülési lehetőségekről 

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja 

adatkezelés időtartama: visszavonásig 

érintettek köre: hírlevélre feliratkozók 

 

17. Könyvtári tagok adatainak 

nyilvántartása 

formátum: papír alapú, elektronikus 

adatkezelés célja: könyvtári tagsági 
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jogviszony létesítése 

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja, 1997. évi CXL. 

törvény 57. § 

adatkezelés időtartama: 5 év díjmentes 

beiratkozás esetén, 8 év díjfizetési 

kötelezettség esetén 

érintettek köre: beiratkozók 

 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv által – 

alaptevékenysége keretében – gyűjtött 

és feldolgozott adatok fajtái: 

 

 

17. A könyvtári tagok adatainak 

nyilvántartása tartalmazza a tagok: 

- nevét, leánykori nevét, 

- anyja születési nevét. 

- születési helyét és idejét,  

- lakcímét, ideiglenes lakcímét, tartózkodási 

helyét, 

- értesítési postacímét, 

- telefonszámát,  

- e-mail címét,  

- foglalkozását,  

- iskolai végzettségét, 

- aláírását. 

 

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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