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A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartásokról 

 

1. Személyügyi nyilvántartás 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Haktv. 10. § (3) bekezdés 

c. adatkezelés jogalapja: Haktv. 10. § (1) bekezdés 

d. adatkezelés időtartama: Haktv. 10. § (6) bekezdés 

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

 

2. Fegyelmi nyilvántartás 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Haktv. 14/A. § (1) bekezdés 

c. adatkezelés jogalapja: Haktv. 14. § (1) bekezdés 

d. adatkezelés időtartama: Haktv. 14/A. § (2) és (3) bekezdés 

e. érintettek köre: Haktv. 14. (1) bekezdés 

 

3. Szolgálatteljesítési idő nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Haktv. 18. §  

c. adatkezelés jogalapja: Haktv. 18. §  

d. adatkezelés időtartama: szolgálati viszony megszűnése 

e. érintettek köre: Haktv. 18. § 

 

4. Biztonságtechnikai okmányok nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: személyi állománya körében bekövetkezett balesetek, oktatások 

nyilvántartása 

c. adatkezelés jogalapja: 1993. évi XCIII. törvény 64. § 

d. adatkezelés időtartama: 5 év 

e. érintettek köre: Ezred teljes személyi állománya 

 

5. Biztonságtechnikai és azzal összefüggő oktatások nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: biztonságtechnikai és azzal összefüggő oktatások nyilvántartása 

c. adatkezelés jogalapja: 1993. évi XCIII. törvény 64. § 

d. adatkezelés időtartama: 5 év 

e. érintettek köre: Ezred teljes személyi állománya 

 

6. Drog és alkoholszűrések nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú 

b. adatkezelés célja: Haktv. 8/E. § (1) bekezdés 

c. adatkezelés jogalapja: Haktv. 8. § (1) bekezdés 

d. adatkezelés időtartama: Haktv. 8/E. § (3) bekezdés (5 év) 

e. érintettek köre: Ezred személyi állománya 

 

 



7. Kárügyek és kötelezvények nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú 

b. adatkezelés célja: Haktv. 17. § (3) bekezdés 

c. adatkezelés jogalapja: Haktv. 17. § (1) bekezdés 

d. adatkezelés időtartama: Haktv. 17. § (4) bekezdés 

e. érintettek köre: Ezred személyi állománya 

 

8. Méltatlansági eljárások nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Haktv. 14/D. § (1) bekezdés 

c. adatkezelés jogalapja: Haktv. 14. § (1) bekezdés 

d. adatkezelés időtartama: Haktv. 14/D. § (2) bekezdés 

e. érintettek köre: Ezred személyi állománya 

 

9. Peres ügyekben résztvevők adatainak nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú 

b. adatkezelés célja: Peres ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 

c. adatkezelés jogalapja: 2016. évi CXXX. törvény 170. § 

d. adatkezelés időtartama: a peres ügy lezárását követő 5 év 

e. érintettek köre: Ezred személyi állománya 

 

10. Fizetési felszólítások, meghagyások nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Az alakulat felé fennálló tartozások rendezése 

c. adatkezelés jogalapja: 2009. évi L. törvény 20. § 

d. adatkezelés időtartama: a fizetés teljesítését követő 5 év 

e. érintettek köre: Ezred személyi állománya 

 

11. Szabálysértési eljárások nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Haktv. 14/B. § (1) bekezdés 

c. adatkezelés jogalapja: Haktv. 14. § (1) bekezdés 

d. adatkezelés időtartama: Haktv. 14/B. § (2) és (3) bekezdés 

e. érintettek köre: Ezred személyi állománya 

 

12. Leltárfelelősségi megállapodások nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú 

b. adatkezelés célja: Az anyagokat kezelő állománya részére az anyagkezelési 

felelősség meghatározása 

c. adatkezelés jogalapja: 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 171.§ 

d. adatkezelés időtartama: Szolgálati jogviszony vége 

e. érintettek köre: anyagkezelő személyi állomány 

 

13. Utazási költségtérítéssel kapcsolatos nyilvántartás 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Az igénylő munkába járással kapcsolatos költségeinek 

elszámolása 

c. adatkezelés jogalapja: Jogos érdek 

d. adatkezelés időtartama: Lakcím változásáig, szolgálati viszony megszűnéséig 

e. érintettek köre: Utazási költségtérítést igénylők 

 

 



14. Humán tevékenység nyilvántartásai 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Segélyezéssel, családtámogatás-sal, kegyeleti feladatokkal, 

rekreációval és üdültetéssel kapcsolatos beadványok nyilvántartása 

c. adatkezelés jogalapja: Jogos érdek 

d. adatkezelés időtartama: 8 év 

e. érintettek köre: Igénylést beadók 

 

15. Kiképzési nyilvántartások 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: a katonák fizikai felmérésének, lövészeti és vezetési 

eredményeinek nyilvántartása 

c. adatkezelés jogalapja: Haktv. 24./I § 

d. adatkezelés időtartama: 5 év 

e. érintettek köre: Ezred állománya 

 

16. Panaszok, kérelmek nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Az állomány tagja által szolgálati viszonyával összefüggő 

ügyben előterjesztett panasz, beadvány vizsgálata 

c. adatkezelés jogalapja: Jogos érdek 

d. adatkezelés időtartama: 5 év 

e. érintettek köre: Ezred állománya 

 

17. Központi informatikai szolgáltatást igénylők nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: A személyi állományának zárt informatikai hálózathoz való 

hozzáférésének biztosítása. 

c. adatkezelés jogalapja: Jogos érdek 

d. adatkezelés időtartama: 5 év 

e. érintettek köre: Ezred állománya 

 

18. Érdekvédelmi nyilvántartás 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Haktv. 16. § (4) 

c. adatkezelés jogalapja: Haktv. 16. § 

d. adatkezelés időtartama: Haktv. 16. § (3) 

e. érintettek köre: Haktv. 16. § (4) a) 

 

19. Szolgálaton kívüliek nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: A hivatásos állományba történő visszavétel elősegítése és a 

honvédségi kötődés fenntartása 

c. adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása 

d. adatkezelés időtartama: maximum 6 év, vagy a nyugdíjjog megszerzése 

e. érintettek köre: 2013. évi XCVII. törvény 6. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 



20. Ügyeleti és a készenléti szolgálatok, kiértesíthetőségi nyilvántartás 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Haktv. 19. § (3), 24. § (1, 2, 3) bekezdés 

c. adatkezelés jogalapja: Haktv. 19. § (3), 24. § (1, 2, 3) bekezdés 

d. adatkezelés időtartama: Haktv. 24. § (4) bek. 

e. érintettek köre: Haktv. 18. (1) bekezdés b) pontja, 24.§ (1) bekezdés 

 

21. Be-és kilépés nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Haktv. 21. (1) bekezdés 

c. adatkezelés jogalapja: Haktv. 21. (1) bekezdés 

d. adatkezelés időtartama: Haktv. 21. (4) bekezdés 

e. érintettek köre: Haktv. 21. (1) bekezdés 

 

22. Személyi biztonsági dokumentumok nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Az ezred minősített adat kezelésére felhasználói engedéllyel 

rendelkező személyek nyilvántartása 

c. adatkezelés jogalapja: 2009. évi CLV tv. a minősített adatvédelmi tv.(Mavtv.) 23.§ 

d. adatkezelés időtartama: 15 év 

e. érintettek köre: Ezred személyi állománya 

 

23. Fizikai biztonsági dokumentumok nyilvántartása 

a. formátuma: papír alapú, elektronikus 

b. adatkezelés célja: Az ezred minősített adat kezelésére kijelölt helyiségek 

engedélyek 

c. adatkezelés jogalapja: 2009. évi CLV tv. a minősített adatvédelmi tv.(Mavtv.) 23.§ 

d. adatkezelés időtartama: 15 év 

e. érintettek köre: Ezred személyi állománya 

 


