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1 Kereskedelmi nyilvántartások vezetése
Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2005. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

A 2005. évi CLXIV. törvény 

6/G §-ában meghatározott 

kereskedelmi 

tevékenységet folytató 

személyek, illetve üzletek 

tulajdonosai   

a kereskedő neve, címe, 

illetve székhelye;

az egyéni vállalkozó 

nyilvántartási száma, illetve 

a kistermelő regisztrációs 

száma;

 az üzlet tulajdonosának 

neve

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a nyilvántartásba 

vételhez és a jog 

gyakorlásához

a) tevékenység jellegétől 

függően a Heves Megyei 

Kormányhivatal;

b) Zala Megyei 

Kormányhivatal;

nem releváns nem releváns

a tevékenység folytatása 

során az adatok a 

nyilvántartás részei 

maradnak, törlésükre a 

működési engedély 

visszavonását, vagy a 

tevékenység megszűnését 

követően haladéktalanul 

sor kerül

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

2
Engedélyköteles termékekhez kapcsolódó kereskedelmi 

tevékenységek engedélyezése, korlátozása vagy megtiltása

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 7. § (2) 

bekezdés, 27. § (1)-(2) bekezdés

engedélyköteles 

termékekhez kapcsolódó 

kereskedelmi 

tevékenységet folytató 

személyek, illetve üzletek 

tulajdonosai  

 a kereskedő neve, címe, 

illetve székhelye;

 az egyéni vállalkozó 

nyilvántartási száma, illetve 

a kistermelő regisztrációs 

száma;

caz üzlet tulajdonosának 

neve

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a nyilvántartásba 

vételhez és a jog 

gyakorlásához

tevékenység jellegétől 

függően az engedélyező 

hatóság
nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

3

A kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmet kiszolgáló 

szolgáltató tevékenységekre, valamint a kereskedelmi jellegű 

turisztikai szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályi 

és hatósági előírások megtartásának ellenőrzése

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

A 2005. évi CLXIV. törvény 

6/G §-ában meghatározott 

kereskedelmi 

tevékenységet folytató 

személyek, illetve üzletek 

tulajdonosai   

a kereskedő neve, címe, 

illetve székhelye;

 az egyéni vállalkozó 

nyilvántartási száma, illetve 

a kistermelő regisztrációs 

száma;

az üzlet tulajdonosának 

neve

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a nyilvántartásba 

vételhez és a jog 

gyakorlásához

a) tevékenység jellegétől 

függően a Heves Megyei 

Kormányhivatal;

b) Zala Megyei 

Kormányhivatal;

nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

4
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős 

szálláshelyszolgáltatással kapcsolatos hatósági feladatok 

ellátása

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, 

szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

a 173/2003. (X. 28.) Korm. 

rendelet szerinti nem üzleti 

célú közösségi, szabadidős 

szálláshely tulajdonosa, 

vagyonkezelője, bérlője, 

üzemeltetője 

az érintett neve, címe, 

székhelye, adóazonosító 

száma, statisztikai számjele

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a nyilvántartásba 

vételhez és a jog 

gyakorlásához

a szálláshely jellegétől 

függően a Heves Megyei 

Kormányhivatal, a Heves 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, illetve minden 

esetben a Központi 

Statisztikai Hivatal

nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

5
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatók 

nyilvántartása

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, 

szabadidős szálláshely-szolgáltatásról 

a 173/2003. (X. 28.) Korm. 

rendelet szerinti nem üzleti 

célú közösségi, szabadidős 

szálláshely tulajdonosa, 

vagyonkezelője, bérlője, 

üzemeltetője 

az érintett neve, címe, 

székhelye, adóazonosító 

száma, statisztikai számjele

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a nyilvántartásba 

vételhez és a jog 

gyakorlásához

a szálláshely jellegétől 

függően a Heves Megyei 

Kormányhivatal, a Heves 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, illetve minden 

esetben a Központi 

Statisztikai Hivatal

nem releváns nem releváns

a tevékenység folytatása 

során az adatok a 

nyilvántartás részei 

maradnak, törlésükre a 

működési engedély 

visszavonását, vagy a 

tevékenység megszűnését 

követően haladéktalanul 

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

6
Vásár, piac,bevásárlóközpont üzemeltetésével kapcsolatos 

hatósági döntések meghozatala

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a 

bevásárlóközpontokról 

a vásár, piac, 

bevásárlóközpont 

üzemeltetője, fenntartója

az érintett neve, címe, 

székhelye, elektronikus 

levelezési címe

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a nyilvántartásba 

vételhez és a jog 

gyakorlásához

bevásárlóközpont 

működésének 

engedélyezése esetén 

Heves Megyei 

Kormányhivatal, Egri 

Rendőrkapitányság

nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

7 Vásárok, piacok, bevásárlóközpontok nyilvántartása
Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a 

bevásárlóközpontokról 

a vásár, piac, 

bevásárlóközpont 

üzemeltetője, fenntartója

az érintett neve, címe, 

székhelye, elektronikus 

levelezési címe

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a nyilvántartásba 

vételhez és a jog 

gyakorlásához

bevásárlóközpont 

működésének 

engedélyezése esetén 

Heves Megyei 

Kormányhivatal, Egri 

Rendőrkapitányság

helyi termelői piac 

nem releváns nem releváns

a tevékenység folytatása 

során az adatok a 

nyilvántartás részei 

maradnak, törlésükre a 

működési engedély 

visszavonását, vagy a 

tevékenység megszűnését 

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

8
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó 

hatósági döntések meghozatala

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

239/2009. (X. 20.) Korm. rendeleta szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

a szálláshely-szolgáltató

az érintett neve, címe, 

székhelye, adóazonosító 

száma, statisztikai számjele

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a nyilvántartásba 

vételhez és a jog 

gyakorlásához

szálláshely és az épület 

jellegétől függően Heves 

Megyei 

Kormányhivatal,Heves 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, 

honvédelemért felelős 

miniszter

nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

9
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó 

hatósági nyilvántartás vezetése

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

239/2009. (X. 20.) Korm. rendeleta szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

a szálláshely-szolgáltató

az érintett neve, címe, 

székhelye, adóazonosító 

száma, statisztikai számjele

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a nyilvántartásba 

vételhez és a jog 

gyakorlásához

szálláshely és az épület 

jellegétől függően Heves 

Megyei 

Kormányhivatal,Heves 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, 

honvédelemért felelős 

nem releváns nem releváns

a tevékenység folytatása 

során az adatok a 

nyilvántartás részei 

maradnak, törlésükre a 

működési engedély 

visszavonását, vagy a 

tevékenység megszűnését 

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint



10
A zenés, táncos rendezvények működésével kapcsolatos 

hatósági döntések meghozatala

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények 

működésének biztonságosabbá tételéről

a kérelmező

az érintett neve, címe, 

székhelye, egyéni vállalkozó 

nyilvántartási száma,

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a nyilvántartásba 

vételhez és a jog 

gyakorlásához

helyszíni szemle 

elrendelése esetén az 

Országos Mentőszolgálat, 

Heves Megyei 

Kormányhivatal, 

nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

11 A zenés, táncos rendezvények nyilvántartása
Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények 

működésének biztonságosabbá tételéről 

a kérelmező

az érintett neve, címe, 

székhelye, egyéni vállalkozó 

nyilvántartási száma,

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a nyilvántartásba 

vételhez és a jog 

gyakorlásához

helyszíni szemle 

elrendelése esetén az 

Országos Mentőszolgálat, 

Heves Megyei 

Kormányhivatal, 

nem releváns nem releváns

a tevékenység folytatása 

során az adatok a 

nyilvántartás részei 

maradnak, törlésükre a 

működési engedély 

visszavonását, vagy a 

tevékenység megszűnését 

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

12
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekkel kapcsolatos hatósági döntések meghozatala

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep 

létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 

szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 

és a bejelentés szabályairól

az ipari tevékenységet 

végző, valamint a telephely 

tulajdonosa

az érintett neve, címe, 

székhelye, egyéni vállalkozó 

nyilvántartási száma,

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a nyilvántartásba 

vételhez és a jog 

gyakorlásához

nem releváns nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

13
Telepengedéllyel, bejelentett teleppel rendelkező ipari 

tevékenységet végzők nyilvántartása

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep 

létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 

szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 

és a bejelentés szabályairól 

az ipari tevékenységet 

végző, valamint a telephely 

tulajdonosa

az érintett neve, címe, 

székhelye, egyéni vállalkozó 

nyilvántartási száma,

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a nyilvántartásba 

vételhez és a jog 

gyakorlásához

nem releváns nem releváns nem releváns

a tevékenység folytatása 

során az adatok a 

nyilvántartás részei 

maradnak, törlésükre a 

működési engedély 

visszavonását, vagy a 

tevékenység megszűnését 

követően haladéktalanul 

sor kerül

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

14
Mezőgazdaságitámogatással kapcsolatos ügyekben hatósági 

bizonyítvány kibocsátása a támogatást igénylő 

földhasználatának tényéről

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 

a kérelmező földhasználó

az érintett természetes 

személyazonosító adatai, 

lakcíme

nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges az igazolás 

kiadásához

nem releváns nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

15
A mező- és erdőgazdasági földek fordalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény szerint az adásvételi szerződések kötelező 

kifüggesztése

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

az eladó és a vevő

az érintett neve, lakcíme 

vagy értesítési címe, 

valamint az 

állampolgársága

nem releváns
az ingatlan adásvételi 

szerződés

a személyes adatok közlése 

szükséges a jog 

gyakorlásához

a személyes adatok 

nyilvánosságra hozatala 

történik meg az 

Önkormányzat 

hirdetőtábláján

nem releváns nem releváns

a jogszabályban 

meghatározott határidő 

lejártát követően a 

hirdetőtábláról levételre 

kerül a szerződés

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

16
A mező- és erdőgazdasági földek fordalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény szerint az adásvételi szerződésekkel 

kapcsolatban érkező elfogadó nyilatkozatok kezelése

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

az eladó, a vevő és az 

elővásárlásra jogosult 

elfogadó

az érintett neve, lakcíme 

vagy értesítési címe, 

valamint az 

állampolgársága

nem releváns

az ingatlan adásvételi 

szerződés és az elfogadó 

nyilatkozat(ok)

a személyes adatok közlése 

szükséges a jog 

gyakorlásához

az eladó, vagy ha a 

mezőgazdasági igazgatási 

szerv jóváhagyása 

szükséges, a Heves Megyei 

Kormányhivatal

nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

17
A mező- és erdőgazdasági földek fordalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény szerint a haszonbérleti szerződések kötelező 

kifüggesztése

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

a bérbeadó és bérbevevő

az érintett neve, lakcíme 

vagy értesítési címe, 

valamint az 

állampolgársága

nem releváns
az ingatlanra vonatkozó 

haszonbérleti szerződés

a személyes adatok közlése 

szükséges a jog 

gyakorlásához

a személyes adatok 

nyilvánosságra hozatala 

történik meg az 

Önkormányzat 

hirdetőtábláján

nem releváns nem releváns

a jogszabályban 

meghatározott határidő 

lejártát követően a 

hirdetőtábláról levételre 

kerül a szerződés

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

18
A mező- és erdőgazdasági földek fordalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény szerint a haszonbérleti szerződésekkel 

kapcsolatban érkező elfogadó nyilatkozatok kezelése

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

a bérbeadó, bérbevevő és 

az előhaszonbérlő

az érintett neve, lakcíme 

vagy értesítési címe, 

valamint az 

állampolgársága

nem releváns

az ingatlanra vonatkozó 

haszonbérleti szerződés és 

az elfogadó nyilatkozat(ok)

a személyes adatok közlése 

szükséges a jog 

gyakorlásához

a bérbeadó, vagy ha a 

mezőgazdasági igazgatási 

szerv jóváhagyása 

szükséges, a Heves Megyei 

Kormányhivatal

nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

19 Állatvédelmi hatósági hatáskör gyakorlása
Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat 

az ügyfél

az érintett természetes 

személyazonosító adatai, 

lakcíme, továbbá 

ebnyilvántartás vezetésével 

kapcsolatban az ebtartó 

vagy az eb tulajdonosának 

telefonszáma, elektronikus 

levélcíme 

nem releváns

az eljárás jellegétől függően 

az ügyfél bejelentése, 

bizonyító eszközök, 

köztudomású tények

a személyes adatok közlése 

kötelező

a hatósági eljárás jellegétől 

függően a közreműködő 

szakhatóság

nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

20 Marhalevelek kezelése
Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről

az állattartó és a megbízott az érintett neve, lakcíme nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a dokumentum 

kiállításához

nem releváns nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

21 Kiadott marhalevelekről nyilvántartás vezetése
Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről

az állattartó az érintett neve, lakcíme nem releváns
a kiállított marhalevél 

tartalma

a személyes adatok közlése 

szükséges a marhalevél 

igényléséhez

jogszabályban 

meghatározott esetekben 

az illetékes jegyző

nem releváns nem releváns

a marhalevél leadását 

követőena nyilvántartásól 

az adatok törlésre kerülnek

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

22 Méhészek nyilvántartásba vétele
Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a 

mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

a méhész az érintett neve, lakcíme nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a jog 

gyakorlásához

nem releváns nem releváns nem releváns

a méhészeti tevékenység 

befejezésekor a személyes 

adatok a nyilvántartásból 

törlésre kerülnek

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint



23
Parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos hatósági 

feladatok ellátása

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az 

állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és 

igénylésének részletes szabályairól

a földhasználó

az érintett neve, címe, a 

földtulajdonának helyrajzi 

száma

nem releváns

közhiteles ingatlan-

nyilvántartás, az 

ingatlanügyi hatóság

nem releváns

jogszabályban 

meghatározott esetekben a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

24
A fás szárú növények védelmével kapcsolatos hatósági 

feladatok ellátása

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a fás szárú növények védelméről

a földhasználó az érintett neve, címe nem releváns az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése 

szükséges a hatósági eljárás 

megindításához

nem releváns nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

25
Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár esetében 

kárbecslési eljárás lefolytatása egyezség létrehozása céljából

Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

1996. évi LV. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 81. §

a károsult és a kárért felelős 

szemény

az érintett neve, címe, 

illeve a károsodott 

tulajdonhoz kötődő egyéb 

személyes adat

nem releváns az érintett nyilatkozata

a személyes adatok közlése 

szükséges az eljárás 

lefolytatásához

nem releváns nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

26
Jogszabályban meghatározott környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások lefolytatása

Törvényben, kormányrendeletben 

meghatározott környezetvédelmi 

és természetvédelmi eljárások 

lefolytatása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

1996. évi LIII. törvény

a természet védelméről

az ügyfél

az érintettek természetes 

személyazonosító adatai, 

lakcíme, tartózkodási helye, 

adóazonosító jele

nem releváns

az érintettek nyilatkozata, 

TAKARNET, megkeresés 

alapján az adott személyes 

adatot kezelő hatóság

a személyes adatok közlése 

szükséges az eljárás 

lefolytatásához

nem releváns nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

27 Birtokvédelmi eljárás lefolytatása
Jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskör gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

a birtokvédelmi eljárást 

megindító személy, az 

ellenérdekű fél, 

esetlegesen tanúk, 

szakértők, és az eljárás 

egyéb résztvevői

az érintett neve, címe, 

illetve a tényállás 

tisztázásához szükséges 

egyéb személyes adatok

nem releváns az érintettek nyilatkozatai

a személyes adatok közlése 

szükséges az eljárás 

lefolytatásához

az eljárást megindító 

beadványt a jegyző 

megküldi a ellenérdekű 

félnek

nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

28

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos 

hatósági eljárások lefolytatása, a gyermekétkeztetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátása

A szülő kérelmére rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultság megállapítása, a 

hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzet megállapítása, a 

támogatások folyósítása. Szükség 

esetén a jogosultságok 

megszűnésének megállapítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

a szülő, a szülő házastársa / 

élettársa, a gyermek, a 

gyermekkel egy 

háztartásban élő egyéb 

személy, 

az érintett természetes 

személyazonosító adatai, 

lakcíme, tartózkodási helye, 

TAJ száma, jövedelme, 

vagyoni helyzete

egészségi állapottal 

kapcsolatos adatok

az érintettek nyilatkozata, 

TAKARNET, szociális 

szakrendszerek

a személyes adatok közlése 

szükséges az eljárás 

lefolytatásához

nem releváns nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

29
A települési támogatással kapcsolatos hatósági feladatok 

ellátása

A települési jogosultságra való 

jogosultság vizsgálata, a 

támogatás folyósítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

a támogatásra jogosult, a 

vele egy háztartásban élő 

személyek

az érintett természetes 

személyazonosító adatai, 

lakcíme, tartózkodási helye, 

TAJ száma, jövedelme, 

vagyoni helyzete

egészségi állapottal 

kapcsolatos adatok

az érintettek nyilatkozata, 

TAKARNET, szociális 

szakrendszerek

a személyes adatok közlése 

szükséges az eljárás 

lefolytatásához

nem releváns nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

30 Hagyatéki eljárással kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása A hagyatéki leltár felvétele

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki ejárásról

az örökhagyó örökösei

az érintettek természetes 

személyazonosító adatai, 

lakcíme, tartózkodási helye, 

személyi igazolvány száma, 

személyi azonosító száma, 

nem releváns
az érintettek nyilatkozata, 

TAKARNET

a személyes adatok közlése 

szükséges az eljárás 

lefolytatásához

az eljárás lefolytatására 

kijelölt közjegyző
nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

31 Közérdekű bejelentések, panaszok kezelése

A közérdekű bejelentések, 

panaszok alapján a szükséges 

eljárások lefolytatása, a bejelentő, 

panaszos tájékoztatása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2013. évi CLXV. törvény

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

a bejelentő vagy panaszos

az érintett neve, lakcíme 

vagy egyéb elérhetőségi 

adatai

nem releváns az érintett nyilatkozata

a személyes adatok közlése 

szükséges az eljárás 

lefolytatásához

nem releváns nem releváns nem releváns

a hatósági ügyekre 

vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

32 Adóügyi igazgatási feladatok ellátása

Kötelezettségek és jogok 

megállapítása, adóbeszedés, 

nyilvántartások vezetése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

az adóalany

az érintett természetes 

személyazonosító adatai, 

lakóhelye, valamint az 

ügyfajtát szabályozó 

törvényben meghatározott 

személyes adatok

nem releváns
az érintett nyilatkozata, 

más hatóság nyilvántartása

a személyes adatok közlése 

kötelező
nem releváns nem releváns nem releváns

az adóvégrehajtási jog 

elévüléséig, kivéve a 

nyugdíjellátás 

megállapításához szükséges 

adatokat

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint



33 Házasságkötési szándék bejelentésével kapcsolatos eljárás

A házasságkötési szándék 

bejelentésének regisztrációja, a 

házasságkötéshez szükséges 

adatok felvétele

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

a házasodni szándékozó 

felek,  a tanúk

az érintettek természetes 

személyazonosító adatai, 

személyi azonosítója, 

állampolgárságára 

vonatkozó adatok, 

menekülti, oltalmazotti 

státuszra vonatkozó adatok, 

előző állampolgárság, előző 

nem releváns az érintett nyilatkozata

a személyes adatok közlése 

szükséges az eljárás 

lefolytatásához

nem releváns nem releváns nem releváns

az anyakönyvi 

nyilvántartásokra 

vonatkozó szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

34 Házasságkötés
A házasságkötési eljárás 

levezetése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

a házasodni szándékozó 

felek,  a tanúk

az érintettek természetes 

személyazonosító adatai, 

személyi azonosítója, 

állampolgárságára 

vonatkozó adatok, 

menekülti, oltalmazotti 

státuszra vonatkozó adatok, 

nem releváns

a házasságkötési szándék 

bejelentése során felvett 

adatok

a személyes adatok közlése 

szükséges az eljárás 

lefolytatásához

nem releváns nem releváns nem releváns

az anyakönyvi 

nyilvántartásokra 

vonatkozó szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

35 A névváltoztatási eljárás
A kérelmező nevének 

megváltoztatása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

a kérelmező fél, a 

kérelmező kiskorú 

gyermeke, házastársa 

(amennyiben a 

névviselésben érintett)

az érintettek természetes 

személyazonosító adatai, 

lakóhelye, személyi 

azonosítója,családi állapota, 

állampolgársága

nem releváns az érintettek nyilakozata

a személyes adatok közlése 

szükséges az eljárás 

lefolytatásához

nem releváns nem releváns nem releváns

az anyakönyvi 

nyilvántartásokra 

vonatkozó szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

36 A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás
A kérelmező nevének 

megváltoztatása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

a kérelmező fél, a 

kérelmező házastársa

az érintettek természetes 

személyazonosító adatai, 

lakóhelye, személyi 

azonosítója,családi állapota, 

állampolgársága

nem releváns az érintettek nyilakozata

a személyes adatok közlése 

szükséges az eljárás 

lefolytatásához

nem releváns nem releváns nem releváns

az anyakönyvi 

nyilvántartásokra 

vonatkozó szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

37 Anyakönyvi nyilvántartások vezetése
Az anyakönyvi esemény rögzítése 

az anyakönyvi nyilvántartásba

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

az anyakönyvi eseménnyel 

érintett személy

az érintettek természetes 

személyazonosító adatai, 

lakóhelye, személyi 

azonosítója,családi állapota, 

állampolgársága

nem releváns

az érintettek nyilatkozata, 

vagy a jogszabályban 

meghatározott személy 

által kiállított okirat

a személyes adatok közlése 

kötelező
nem releváns nem releváns nem releváns

az anyakönyvi 

nyilvántartásokra 

vonatkozó szabályok szerint

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

38
Helyi Választási Bizottság működésével kapcsolatos feladatok 

ellátása

helyi választási irodaként 

működve a HVB tagjaninak 

megbízásával, nyivántartásával, 

díjazásával kapcsolatos 

adatkezelési feladatok ellátása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2013. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

HVB tag

az érintett természetes 

személyazonosító adatai, 

lakóhelye, adóazonosító 

jele, TAJ száma 

nem releváns az érintett nyilatkozata

a személyes adatok közlése 

szükséges a HVB 

kinevezéshez

Területi Választási Iroda, 

Nemzeti Választási Iroda
nem releváns nem releváns

a HVB megbízatásának 

végéig

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

39
Választási eljárások és népszavazások során benyújtott 

jogorvoslatok kezelése

helyi választási irodaként 

működve a választási eljárással 

kapcsolatban benyújtott kifogás 

kezelése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2013. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

a kifogás benyújtója

az érintett neve, lakcíme 

vagy postai értesítési címe,  

személyi azonosítója

nem releváns az érintett nyilatkozata

a személyes adatok közlése 

szükséges a kifogás 

átvételéhez

Területi Választási Iroda, 

Nemzeti Választási Iroda
nem releváns nem releváns az eljárás lezárásáig

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint

40
Helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások 

során a jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása

helyi választási irodaként 

működve az ajánlóívek kiadása, 

ellenőrzése, a jelöltek adatainak 

kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

2013. évi XXXVI. törvény

az ajánlóíveket igénylő 

személy, a jelölt, az 

ajánlóívet aláíró 

választópolgár

az érintett neve, lakcíme, 

személyi azonosítója
nem releváns az érintett nyilatkozata

a személyes adatok közlése 

szükséges 

Területi Választási Iroda, 

Nemzeti Választási Iroda
nem releváns nem releváns

a választási eljárás 

lezárultáig

az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

szerint


