
ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA

ÉRINTETTEK KÖRE                                                             

ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA                         

(Az itt megadott adattartalom nem minden 

esetben nyilvános!! Adatszolgáltatás az Infó tv. 

Rendelkezéseinek megfelelően történik) 

ADATOK FORRÁSA
AZ ADATKZEZELÉS 

SZERVZETEN BELÜLI HELYE 

AZ 

ADATÁLLOMÁNYT 

KEZELŐ, 

FELDOLGOZÓ 

INFORMATIKAI 

RENDSZER 

MEGNEVEZÉSE 

ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ 
(AMENNYIBEN NEM TÖRTÉNIK ADATTOVÁBBÍTÁS, 

ENNEK TÉNYE) AMENNYIBEN A HONLAPRÓL AZ 

ADATOK NEM ELÉRHETŐEK, AZ IGÉNYLŐKET 

KÖZÉRDEKŰADAT-MEGISMERÉSI KÉRELEM 

KERETÉBEN, HATÓSÁGI ÜGYBEN AZ ARRA VONATKOZÓ 

JOGSZABÁLYOK SZERINT TÁJÉKOZTATJUK, HOGY AZ 

ADOTT NYILVÁNTARTÁS MELY RÉSZE ISMERHETŐ 

MEG, A KÉRELEM TELJESÍTÉSE SORÁN A NEM PAPÍR 

ALAPÚ MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSÉNEK 

ADATKEZELÉS IDŐTARTALMA 
ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS 

ÁLLAOPOTA, NAPRAKÉSZSÉGE 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS 

FELADATELLÁTÁSÁT KIJELŐLŐ 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

KÖZHITELESSÉG 

Robotzsaru elektronikus 

iktatórendszer
iratok nyomonkövetése

ügyiratok metaadatai, személyes adatként 

szerepelhetnek ügyfelek, panaszosok, közérdekű 

bejelentők adatai

ügyiratok Ügykezelési Csoport
Elektronikus 

iktatórendszer

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamatos 

feltöltésével naprakészen 

tartva, a mindenkor hatályos 

iratkezelési szabályok szerint

A köziratokról, a 

közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag 

védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény 

a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 

335/2005. (XII.29.) Korm. 

rendelet 

nem

Iktatókönyvek és iratkezelési 

segédletek
iratok nyomonkövetése

ügyiratok adatai, személyes adatként 

szerepelhetnek ügyfelek, panaszosok, közérdekű 

bejelentők adatai

ügyiratok Ügykezelési Csoport

iktatókönyvek, 

iratkezelési 

segédletek

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamatos 

töltésével naprakészen tartva, a 

kitöltéskor hatályos iratkezelési 

szabályok szerint

A köziratokról, a 

közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag 

védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény 

a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 

335/2005. (XII.29.) Korm. 

rendelet 

nem

Szakmai Információtár
belső normák 

nyomonkövetése
nem Hivatal Intranet

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamatos 

feltöltésével naprakészen tartva

nem közhiteles 

nyilvántartás

Adatkezelési tevékenységek 

nyilvántartása

személyes adatok kezelésével 

együttjáró tevékenységek 

számbavétele 

az adatkezelő felelősségébe tartozóan végzett 

adatkezelési tevékenységek

BM OKF GEK 

szervezeti 

egységeinek 

adatfelelősei  

Hivatal adatvédelmi 

tisztviselője
excel

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamatos 

feltöltésével naprakészen tartva

GDPR 30. cikk (1) bekezdés 

szerinti kötelezettség 

nem közhiteles 

nyilvántartás

Kereskedelmi szálláshelyek 

igénybevétele

Igénybevett kereskedelmi 

szálláshelyekről jelentés a KSH-

nak

szálláshelyet igénybevevő vendégek családi és 

utónév, születési családi és utónév, nem, 

születési hely, idő (év, hónap, nap), anyja 

születési családi és utóneve, lakóhely vagy 

tartózkodási hely, munkahely, szervezeti 

beosztásra vonatkozó adatok, 

szállás bejelentő lap 

az igénybevevő által 

kitöltve

Hotel Jogar recepció
Visual Hotel 

program 6.2

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész 

nyilvántartás, a célhoz 

kötöttség elve szerint

A hivatalos statisztikáról szóló 

2016. évi CLV. törvény 

nem közhiteles 

nyilvántartás

Harmadik országbeli állampolgárok 

szálláshely igénybevétele

Harmadik országbeli 

állampolgárokkal kapcsolatos 

eljárás, jelentzés a 

Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatalnak

szálláshelyet igénybevevő vendégek családi és 

utónév, születési családi és utónév, nem, 

születési hely, idő (év, hónap, nap), anyja 

születési családi és utóneve, lakóhely vagy 

tartózkodási helyét 

szállás bejelentő lap 

az igénybevevő által 

kitöltve, útlevél, 

vízum

Hotel Jogar recepció
Visual Hotel 

program 6.2
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

folyamatos, naprakész 

nyilvántartás, a célhoz 

kötöttség elve szerint

A harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi 

II. tv. 73. § (2) bekezdése, a a 

turisztikai térségek 

fejlesztésének állami 

feladatairól szóló 2016. évi 

CLVI. törvény 6/B. alcíme 

nem közhiteles 

nyilvántartás

Kimenő számlák Követelelések nyilvántartása
gazdasági partnerek neve, telephely vagy 

székhely címe, számlaszáma
Jogar szolgáltatás

Hotel Jogar               

gazdasági vezető
Forrás.NET 8.6.2.0

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamtos 

feltöltésével naprakészen tartva, 

8 év után törlendő 

A számvitelről szóló 2000. évi C. 

tv 

nem közhiteles 

nyilvántartás

Bejövő számlák Kötelezettségek nyilvántartása
gazdasági partnerek neve, telephely vagy 

székhely címe, számlaszáma
Jogar szolgáltatás

Hotel Jogar                

gazdasági vezető
Forrás.NET 8.6.2.0

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamtos 

feltöltésével naprakészen tartva, 

8 év után törlendő 

A számvitelről szóló 2000. évi C. 

tv 

nem közhiteles 

nyilvántartás

Készpénz fizetési számlák Követelelések nyilvántartása
gazdasági partnerek neve, telephely vagy 

székhely címe, számlaszáma
Jogar szolgáltatás

Hotel Jogar               

gazdasági vezető, recepció, 

étterem, kávézó, kemping

Forrás.NET 8.6.2.0
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamtos 

feltöltésével naprakészen tartva, 

8 év után törlendő 

A számvitelről szóló 2000. évi C. 

tv 

nem közhiteles 

nyilvántartás



Bankszámla nyilvántartás Pénzforgalom nyilvántartás
bankszámlatulajdonosok neve, címe, 

bankszámlaszáma
Jogar szolgáltatás

Hotel Jogar                     

gazdasági vezető
Forrás.NET 8.6.2.0

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamtos 

feltöltésével naprakészen tartva, 

8 év után törlendő 

A számvitelről szóló 2000. évi C. 

tv 

nem közhiteles 

nyilvántartás

Házi pénztár nyilvántartás Pénzforgalom nyilvántartás
gazdasági partnerek neve, telephely vagy 

székhely címe, számlaszáma
Jogar szolgáltatás

Hotel Jogar                

gazdasági vezető
Forrás.NET 8.6.2.0

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamtos 

feltöltésével naprakészen tartva, 

8 év után törlendő 

A számvitelről szóló 2000. évi C. 

tv 

nem közhiteles 

nyilvántartás

BM OKF GEK objektumiba történő 

be és kilépés, benttartózkodáshoz 

szükséges azonosítás

A BM OKF GEK objektumiba 

történő be és kilépés, 

benttartózkodás 

jogosultságának ellenőrzése

belépő személy neve, születési hely idő, (év, 

hónap, nap),igazolványszám, rendszám
Érintettől 

Objektum Biztonsági 

Szolgálat
excel

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész 

nyilvántartás, a célhoz 

kötöttség elve szerint

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerint az érintett 

hozzájárulása

nem közhiteles 

nyilvántartás

a BM OKF GEK üzemeltetésébeb  

lévő lakás és nem lakás céljára 

szolgáló ingatlanok, valamint 

bérlőinek nyilvántartása 

bérlői adatok nyomonkövetése a bérlő neve szerződés

BM OKF GEK Költségvetési 

Osztály, Vagyonkezelési 

Osztály

excel
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész 

nyilvántartás, a célhoz 

kötöttség elve szerint

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerint az érintett 

hozzájárulása

nem közhiteles 

nyilvántartás

a BM OKF GEK üzemeltetésében 

lévő szállóférőhelyek

szállók adatainak 

nyomonkövetése

szállóférőhelyet igénybevevő neve, 

telefonszáma
szerződés

BM OKF GEK Költségvetési 

Osztály, Vagyonekezési 

Osztály

excel
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész 

nyilvántartás, a célhoz 

kötöttség elve szerint

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerint az érintett 

hozzájárulása

nem közhiteles 

nyilvántartás

a BM OKF GEK üzemeltetésében 

lévő eseti szállások

szállók adatainak 

nyomonkövetése

eseti szállást igénybevevő neve, telefonszáma, 

számlázási címe, lakcíme

egyéni szállás 

megrendelő

BM OKF GEK Költségvetési 

Osztály,Vagyonkezelési 

Osztály

excel

Szervezeten belül a BM OKF GEK 

Költségvetési Osztály részére a számla 

kiállításához

folyamatos, naprakész 

nyilvántartás, a célhoz 

kötöttség elve szerint

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerint az érintett 

hozzájárulása

nem közhiteles 

nyilvántartás

Tartós magáncélú engedélyek 

nyilvánartása 

Szolgálati gépjármű tartós 

magáncélú igénybevételéhez 

az engedély elkészítésének a 

céljából

Név, rendfokozat, beosztás, szolgálati hely, 

adóazonosító jel, gépjármű forgalmi rendszáma, 

gyártmánya, típusa, hengerűrtartalma, térítési 

díj

személyes adatok az 

érintettől, gépjármű 

adatai az osztály 

kollégáitól

BM OKF GEK Gépjármű 

Osztály

Microsoft 

Word/PDF 

dokumentum

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

Jogalap szerinti 

jogszabályokban meghatározott

     A belügyi szervek gépjármű 

szabályzatáról szóló 20/2015 

BM utasítás 56. § 

nem közhiteles

A Járműnyilvántartó Program 

baleseti modulja

Baleset nyilvántartás, javítási 

ügyintézés

Név, rendfokozat, beosztás, szolgálati hely, 

adóazonosító jel, gépjármű forgalmi rendszáma, 

gyártmánya, típusa, hengerűrtartalma (mindkét 

fél részéről), baleset helye, ideje

balesetben részes 

gépjármű vezetőktől

BM OKF GEK Gépjármű 

Osztály

Jármű nyilvántartó 

program
BM OKF

Jogalap szerinti 

jogszabályokban meghatározott

Jogszabályon alapuló 

adatkezelés: 4/2015. (IV. 10.) 

BM utasítás a 

Belügyminisztérium fejezet 

költségvetési gazdálkodásának 

rendjéről 40. §, A BM 

ORSZÁGOS 

KATASZTRÓFAVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓ 56/2015. számú 

INTÉZKEDÉSE a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek 

gépjármű szabályzatáról 17.2.

Nem közhiteles

Eseti magáncélú igénybevétel 

nyilvántartás

Szolgálati gépjármű eseti 

magáncélú igénybevételéhez 

az engedély elkészítésének a 

céljából

Név, rendfokozat, beosztás, szolgálati hely, 

adóazonosító jel, gépjármű forgalmi rendszáma, 

gyártmánya, típusa, hengerűrtartalma, térítési 

díj

személyes adatok az 

érintettől, gépjármű 

adatai az osztály 

kollégáitól

BM OKF GEK Gépjármű 

Osztály

Microsoft 

Word/PDF 

dokumentum

BM OKF GEK Költségvetési Osztály
Jogalap szerinti 

jogszabályokban meghatározott

A belügyi szervek gépjármű 

szabályzatáról szóló 20/2015 

BM utasítás 44. §., 56/2015 BM 

OKF főigazgatói intézkedés 4.4. 

pontja

Nem közhiteles

Kártérítési eljárások 

Kártérítési eljárások 

elrendelésének, 

lebonyolításának céljából, vagy 

ezekhez adatszolgáltatás

Név, rendfokozat, beosztás, születési hely, 

születési idő, anyja neve, lakhely címe

személyes adatok az 

érintettől, gépjármű 

adatai az osztály 

kollégáitól

BM OKF GEK Gépjármű 

Osztály

Microsoft Word 

dokumentum
BM OKF, adott biztosító

Jogalap szerinti 

jogszabályokban meghatározott

 GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 

pontja, 2/2020 BM OKF GEK 

igazgatói intézkedés 23. pontja, 

Nem közhiteles

Ügyintézői igazolványok, megbízó 

levelek

Az igazolványok kiadásához, 

visszavételéhez nyilvántartás 

vezetése, megbízó levelek 

tárolása céljából

Név, rendfokozat, szolgálati hely, születési hely, 

születési idő, anyja neve, állampolgárság, 

ügyintézői igzolvány száma, vezetői engedély 

száma, érvényes kategóriák, kategóriák 

érvényességi ideje

személyes adatok az 

érintettől  

BM OKF GEK Gépjármű 

Osztály

Microsoft Word 

dokumentum, 

Nyilvántartó könyv

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

Jogalap szerinti 

jogszabályokban meghatározott

A belügyi szerv által használt 

szolgálati gépjárművet és 

szolgálati hajót vezető és a 

gépjárművezetést oktató 

személy képzési 

követelményeinek 

megállapításáról 18/2016 BM 

utasítás 39. § 

Nem közhiteles



Képzési Igazolások

Az igazolások kiadásához, az 

országos képzési nyilvántartás 

vezetéséhez

Név, rendfokozat, szolgálati hely, születési hely, 

születési idő, anyja neve, állampolgárság, TAJ 

szám, vezetői engedély száma, érvényes 

kategóriák, kategóriák érvényességi ideje, 

telefonszáma, képzés helye, képzés dátuma

személyes adatok az 

érintettől 

BM OKF GEK Gépjármű 

Osztály

Microsoft Excel 

adattábla

BM OKF,

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok 

Humán Szolgálatai 

Jogalap szerinti 

jogszabályokban meghatározott

A belügyi szerv által használt 

szolgálati gépjárművet és 

szolgálati hajót vezető és a 

gépjárművezetést oktató 

személy képzési 

követelményeinek 

megállapításáról 18/2016 BM 

utasítás 39. § 

Nem közhiteles

Járműkövető Rendszer azonosító 

chip

A JKR üzemeltetéséhez 

szükséges azonosító chipek 

kiosztásához

Név, rendfokozat, szolgálati hely, vezetői 

engedély száma, érvényes kategóriák és 

érvényességi idejük, adószám

személyes adatok az 

érintettől

BM OKF GEK Gépjármű 

Osztály

JKR felület,

hozzájáruló 

nyilatkozat papír 

alapon

BM,

BM OKF

Jogalap szerinti 

jogszabályokban meghatározott

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) -f) 

pontja, a belügyi szervek 

gépjármű szabályzatáról szóló 

20/2015 BM utasítás 105. § 

Nem közhiteles

KGR K11

Költségvetési tervezés, 

számviteli beszámolók, 

költségvetési jelentések 

készítése

Időszaki mérlegjelentések, időszaki költségvetési 

jelentések, beszámolók, elemi költségvetés
KGR K11 program

BM OKF GEK Költségvetési 

Osztály (BM OKF GEK 

költségvetési szerv 

vonatkozásában)

Államkincstár - 

központi adattár
A BM OKF felé teljes körű kapcsolat

az információk folyamatos 

feltöltésével naprakészen tartva

A számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény, az államháztartás 

számviteléről szóló 

 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet

nem közhiteles 

nyilvántartás

E-Adat

Kincstári rendszeres 

adatszolgáltatások, előirányzat 

bejelentés

Tartozásállomány bejelentése, EG03-előirányzat 

bejelentés, PFN01 adatbejelentő ERA kódok 

Államkincstáron kívül, likvidítási terv

E-adat

BM OKF GEK Költségvetési 

Osztály (BM OKF GEK 

költségvetési szerv 

vonatkozásában)

Államkincstár - 

központi adattár

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamatos 

feltöltésével naprakészen tartva
MÁK szabályzatai 

nem közhiteles 

nyilvántartás

ÁNYK

Általános Nyomtatványkitöltő 

Program NAV 

adatszolgáltatásokhoz

ÁFA-bevallás,  turisztikai fejlesztési hozzájárulás, 

adat- és változás bejelentések

nyomtatvány kitöltő 

program

BM OKF GEK Költségvetési 

Osztály (BM OKF GEK 

költségvetési szerv 

vonatkozásában)

NAV
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

Adóbevallások jogszabály által 

előirt határidőben történő 

benyújtásával naprakészen 

tartva

A személyi jövedelmadoról 

szóló 1995. évi CXVII. törvény, 

az általános forgalmi adoról 

szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 

nem közhiteles 

nyilvántartás

KGR Forrás SQL integrált ügyviteli 

szoftver 

Analitikák nyilvántartása 

(pénzügy, 

kötelezettségvállalás, 

előirányzat, számvitel, eszköz, 

készlet, munkáltatói kölcsön, 

kiküldetés),  illetve főkönyv 

vezetése

gazdasági partnerek neve, lakcíme, 

számlaszáma

közvetlenül az 

érintettől

BM OKF GEK Költségvetési 

Osztály

Forrás.NET integrált 

ügyviteli szoftver - 

Államkincstár 

szerver

A BM OKF felé teljes körű kapcsolat
az információk folyamatos 

feltöltésével naprakészen tartva

A személyi jövedelmadoról 

szóló 1995. évi CXVII. törvény,  

a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény(adatkezelésivfelhatalm

azó), az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet,  , az államháztartás 

számviteléről szóló  4/2013. 

(I.11.) Korm. rendelet, 

nem közhiteles 

nyilvántartás

MÁK-ELEKTRA

Kincstári számlavezetéssel 

kapcsolatos terminál, banki 

átutalások kezdeményezése, 

pénzforgalom ellenőrzése

Bankszámlatulajdonosok neve, címe, 

bankszámlaszáma

KIRA, Forrás.NET 

rendszerből, magán 

személyektől

BM OKF GEK Költségvetési 

Osztály 
MÁK-GIRO ELEKTRA

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamatos fel- 

és letöltésével napi 

egyeztetéssel

2000. évi C. törvény

 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet,

Magyar Államkincstár 

szabályzatai

nem közhiteles 

nyilvántartás



Személyes adatok, ruházati 

ellátáshoz szükséges adatok

Egyenruházattal történő 

ellátás

Egyenruha ellátásra jogosultak. Név, születési 

hely, idő, rendfokozat, beosztás, taj- és 

adószám, ruhaméretek

BM OKF és területi 

költségvetési 

szervek

BM OKF GEK Logisztikai 

Igazgatóhelyettesi Szervezet, 

Logisztikai Osztály

RobotZsaru NOVA 

Ruházati modul

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

 Jogviszony fennállását követő 

2, 5 évig

a rendvédelmi feladatokat 

ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény 175. § (7) 

bekezdése, a

  belügyminiszter irányítása alá 

tartozó szervek egyenruha-

ellátásra jogosult személyi 

állományának ruházati és 

öltözködési szabályzatáról, 

valamint a különleges 

foglalkoztatási állomány 

ruházati, fegyverzeti, 

kényszerítőeszköz- és 

világítástechnikai 

felszereléséről szóló 14/2016. 

BM rendelet 24. § 

Nem közhiteles 

nyilvántartás

Személyes adatok, ruházati 

ellátáshoz szükséges adatok

Munkaruházattal történő 

ellátás

Munkaruha ellátásra jogosultak. Név, születési 

idő, ruhaméretek
BM OKF GEK

BM OKF GEK Logisztikai 

Igazgatóhelyettesi Szervezet, 

Logisztikai Osztály

Forrás NET, MS 

Office

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el
 Jogviszony fennállásáig

1995. évi CXVII tv, 2000. évi C. 

tv, 4/2013 korm. Rendelet, 

17/2017 BM OKF GEK igazgatói 

intézkedés a számviteli politika 

kiadásáról

Nem közhiteles 

nyilvántartás

Beléptető rendszer nyilvántartása
az igazgatóság objektumaiba 

történő belépés ellenőrzése
név, rendfokozat, születési dátum

közvetlenül az 

érintettől 

BM OKF GEK Híradó és 

Informatika Üzemeltetési 

Osztály

UniPass
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész 

nyilvántartás, a célhoz 

kötöttség elve szerint

Info tv. 5.§ (1) b) érintett 

hozzájárulása

nem közhiteles 

nyilvántartás

GSM mobilelőfizetések 

nyilvántartása

Esetleges túlforgalmazások 

ügyintézése.

Név, rendfokozat, osztály, telefonszám
közvetlenül az 

érintettől 

BM OKF GEK Híradó és 

Informatika Üzemeltetési 

Osztály

excel
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

folyamatos, naprakész 

nyilvántartás, a célhoz 

kötöttség elve szerint

Info tv. 5.§ (1) b) érintett 

hozzájárulása

nem közhiteles 

nyilvántartás

Felhasználó regisztráció

Felhasználók, informatikai 

rendszerekhez való 

hozzáférése

név, renfdokozat, beosztás, adószám
közvetlenül az 

érintettől 

BM OKF GEK Híradó és 

Informatika Üzemeltetési 

Osztály

BM OKF

az információk folyamatos 

feltöltésével naprakészen 

tartva, a mindenkor hatályos 

iratkezelési szabályok szerint

Info tv. 5.§ (1) b) érintett 

hozzájárulása

nem közhiteles 

nyilvántartás

Médiaszerverre regisztrált 

felhasználók nyilvántartása

 A BM Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság által 

üzemeltetett BM OKF 

Médiaszerverről történő 

letöltéshez regisztráció 

szükséges

 Kapcsolattartás

vezetéknév, keresztnév, e-mail, média neve, 

mobiltelefon száma, irsz., város, cím
közvetlenül az 

érintettől 

BM OKF Kommunikációs 

Szolgálat
 MY SQL adatbázis

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

 - Folyamatos, naprakész 

nyilvántartás

 - A személyes adatokat a 

regisztráció megszűnése esetén 

haladéktalanul törli az 

adatkezelő, kivéve, ha a 

felhasználót a felhasználási 

feltételekben foglaltakba 

ütköző magatartása miatt a 

rendszerből kitiltja.

Info tv. 5.§ (1) a) - b) érintett 

hozzájárulása

nem közhiteles 

nyilvántartás

Szolgálat Összesítő Szoftver 

(SZÖSZ)

Nyomon követhető más-

más formátumú, esetleg 

papír alapú, többszörös 

nyilvántartások kiváltása

gazdasági szakterület, 

valamint a 

katasztrófavédelem riasztási 

és döntéstámogatási 

rendszerének támogatása

A napi létszám adatokat, a távolléteket, a 

túlszolgálatokat és a pótlékjelentéseket, 

valamint a szerekre, gépjárművekre 

beosztott létszámadatokat nyilvántartó 

egységes, országos lekérdezhető rendszer.  

OKF, FKI, MKI, KvK, 

HTP
OKF, FKI, MKI, KvK, HTP MS SQL

SZENYOR

KIRA

A belső szabályozók 

különböző határidőket 

tartalmaznak az adatok 

felöltésére a 24 órától 72 

óráig bezárólag.

2011. évi CXXVIII. törvény a 

katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról

Belső szabályzó

nem közhiteles 

nyilvántartás

A kéményseprőipari tevékenység a kéményseprőipari a kéményseprőipari szerv hatáskörébe Ellneőrzés során az BM OKF GEK Effector, Tűzvédelmi hatóság, Illetékes gázszolgáltató az információk folyamtos a kéményseprő-ipari Nem közhiteles 



A telefonos ügyfélszolgálati 

tevékenységek nyilvántartása 

A hangrögzítés célja a 

panaszok ügyintézése, a 

telefonon tett nyilatkozatok 

bizonyítása, megrendelés 

leadása esetén a felek 

együttműködésének, a 

megfelelő teljesítésnek, a 

kéményseprőipari szerv 

jogszerű eljárásásnak 

dokumetálása, az esetleges 

polgári jogi igények 

érvényesítése, 

minőségbiztosítás.

telefonos ügyintézést igénybe vevő 

állampolgárok
Érintett ügyfél 

BM OKF GEK 

Kéménysepripari 

Tevékenységet Ellátó 

Igazgatóhelyettesi Szerv, 

Ügykezelés 

Avaya Call center Tűzvédelmi hatóság

az információk folyamtos 

feltöltésével naprakészen 

tartva, 5 év után törlendő 

Info tv. 5.§ (1) b) érintett 

hozzájárulása
Nem közhiteles 

Megrendelésekkel/Időpontfoglal

ásokkal/Panaszokkal/Számlázáss

al/Adatváltozással kapcsolatos 

adatkezelés

kapcsolattartás, ügyintézés 

gyorsítása, egyszerűbbé 

tétele

Összes ügyfélszolgálati csatornán 

(személyes, telefon, web, e-mail, posta, e-

papír) érkező megkeresés rögzítése 

BM OKF GEK 

Kéménysepripari 

Tevékenységet Ellátó 

Igazgatóhelyettesi Szerv, 

Ügykezelés 

Effector Kitt
Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamtos 

feltöltésével naprakészen 

tartva, 5 év után törlendő 

Info tv. 5.§ (1) a) - b) érintett 

hozzájárulása
Nem közhiteles 

Beérkező igényekkel kapcsolatos 

adatkezelés

ügyintézés gyorsítása, 

pontossága,  egyszerűbbé 

tétele

BM OKF GEK, BM OKF, megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóságok,  társ-

rendvédelmi illetve egyéb 

szervezetek(Polgármesteri Hivatal stb.)

Saját nyilvántartás 

BM OKF GEK 

Kéménysepripari 

Tevékenységet Ellátó 

Igazgatóhelyettesi Szerv

Effektor, Excel, 

papír alapú

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 

el

az információk folyamtos 

feltöltésével naprakészen 

tartva, 5 év után törlendő 

Info tv. 5.§ (1) a) b) érintett 

hozzájárulása
Nem közhiteles 

Belső ellenőrzésekkel 

kapcsolatos nyilvántartások 

belső ellenőrzés során készült 

dokumentáció nyomon 

követés 

BM OKF GEK szervezeti egységei költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. 

Rendelet 50. §-ban megfogalmazottak szerint 

belső ellenőrzés 

során előállított 

forrásanyag 

BM OKF GEK Belső 

ellenőrzés 
excel BM OKF 

az információk folyamtos 

feltöltésével naprakészen tartva 

 Költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. Rendelet 50. § 

Nem közhiteles 

Belső ellenőrzések intézkedési 

terveinek nyilvántartásai 

belső ellenőrzések 

intézkedései javaslataiban 

foglalt rendelkezések és az 

erre készített intézkedési 

tervek nyomon követése   

BM OKF GEK szervezeti egységei  költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. 

Rendelet 47. § -ban megfogalmazottak alapján 

belső ellnőrzés 

valamint az 

ellenőrzött szerv 

által ellőállított 

forrásanyag 

BM OKF GEK Belső 

ellenőrzés 
excel BM OKF 

az információk folyamtos 

feltöltésével naprakészen tartva 

 Költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. Rendelet 47. § 

Nem közhiteles 

Végrehajtott ellenőrzések 

nyilvántartása 
Statisztikai cél 

BM OKF GEK szervezeti egységei (ellenőrzés 

azonósítója, ellenörzőtt megnevezése, 

ellenőrzés tárgya, ellenőrzés vezetőjének neve, 

ellenőrzött időszak, intézkedési terv ikatószáma) 

belső ellenőrzés 

során előállított 

forrásanyag 

BM OKF GEK Belső 

ellenőrzés 
excel BM OKF 

az információk folyamtos 

feltöltésével naprakészen 

tartva, 10 év után törlendő 

A hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek 

ellenőrzési és felügyeleti 

tevékenységének 

szabályairól szóló 52/2020. 

BM OKF főigazagtói 

intézkedés 35. b) pontja 

Nem közhiteles 

Biztonsági kamerák nyilvántartása
A kamerák adatainak, 

beéllításaink tárolása.

A biztonsági kamerák pontos helyének, 

látószögének nyilvántartása
bejárásal

BM OKF GEK Híradó és 

Informatika Üzemeltetési 

Osztály

MS Word nincs
az információk folyamatos 

feltöltésével naprakészen tartva
Info tv. 5.§ (1) a) 

nem közhiteles 

nyilvántartás

A BM OKF GEK üzemeltetésében 

lévő ingatlanok nyilvántartása
Adatszolgáltatás, nyilvántartás

ingatlanok tulajdoni lapjain nyilvántartott 

adatok, műszaki alapadatok (alapterület stb.), 

analitikus nyilvántartásból származó 

értékadatok

tulajdoni lap, 

tervrajzok, 

felmérések, 

analitikus 

nyilvántartás

BM OKF GEK Beruházási és 

Fejlesztési Főosztály 
Központi adattár nincs

az információk folyamatos 

feltöltésével naprakészen tartva

Az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 

254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 

14. § (2) bekezdése 

nem közhiteles 

nyilvántartás

A BM OKF GEK ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT NEM TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

A fentieken túl a BM OKF GEK a személyi állomány foglalkoztatásával, juttatásaival, egyéb személyügyi kérdésekkel kapcsolatos nyilvántartások.



A raktározott termékek adatai, 

szállítói dokumentáció adatai
Raktári nyilvántartás

A raktározott termékek adatai. Mennyiség, 

azonosító, érték. Szállítólevél, számla, átadás-

átvételi dokumnetumok

Az átadás-átvétel 

hivatalos 

dokumentumai

BM OKF GEK Logisztikai 

Igazgatóhelyettesi Szervezet, 

Logisztikai Osztály

Kulcs Soft 

nyilvántartó 

program, MS Office

nincs raktározást követő 5 év

Az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013 kormányrendelet, 

A Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

Gazdasági Ellátó Központ 

anyaggazdálkodási feladatai 

rendjének és raktárai 

működésének általános 

szabályairól 

szóló 8/2017 BM OKGF GEK 

igazgatói intézkedés, a 

Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

Gazdasági Ellátó Központ 

számviteli politikájának 

kiadásáról szóló 15/2018. BM 

OKF GEK igazgatói intézkedés 

nem közhiteles 

nyilvántartás

A raktározott termékek adatai Raktári számviteli nyilvántartás
A raktározott termékek adatai. Mennyiség, 

azonosító, érték

BM OKF GEK Logisztikai 

Igazgatóhelyettesi Szervezet, 

Logisztikai Osztály

Forrás NET 

nyilvántartó 

program

nincs rögzítést követő 8 év

az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013 

kormányrendelet,a 

Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

Gazdasági Ellátó Központ 

számviteli politikájának 

kiadásáról szóló 15/2018. BM 

OKF GEK igazgatói intézkedés   

nem közhiteles 

nyilvántartás

Szállítói számlák adatai
Nyomonkövetés, 

adategyeztetés

Beszállítók adatai. Cég neve, számla adatai, 

számla tárgyának adatai
aAszámla kiállítója

BM OKF GEK Logisztikai 

Igazgatóhelyettesi Szervezet, 

Logisztikai Osztály

MS Office nincs Folyamatos

Az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013 

kormányrendelet,a 

Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

Gazdasági Ellátó Központ 

számviteli politikájának 

kiadásáról szóló 15/2018. BM 

OKF GEK igazgatói intézkedés   

nem közhiteles 

nyilvántartás


