
MAGYAR HONVÉDSÉG 

12. ARRABONA LÉGVÉDELMI RAKÉTAEZRED 

 

 

Adatkezelési tevékenységek összesítő nyilvántartása 

 

Sorszám Megnevezés Érintettek 

köre 

Kezelt 

adatok 

köre 

Célja Jogalap Megőrzési 

idő 

Automatizált 

döntéshozatal 

Adatközlés, 

adattovábbítás 

1. 
Fegyelmi 

nyilvántartás 

A fegyelmi 

eljárás alá 

vont 

személyek 

(változó) 

Haktv. 3. 

melléklete 

szerinti 

adatok 

Haktv. 

14/A. § (1) 

bekezdés  

Haktv. 14. 

§ (2) 

bekezdés 

Haktv. 

14/A. § (2) 

és (3) 

bekezdés 

Nincs 

Van, Haktv. 14. § (2) 

bekezdés, 14/A. § (4) 

bekezdés, 14/E. § 

2.  
Szabálysértési 

nyilvántartás 

A 

szabálysértési 

eljárás alá 

vont 

személyek 

(változó) 

Haktv. 3. 

melléklete 

szerinti 

adatok 

Haktv. 

14/B. § (1) 

bekezdés 

Haktv. 14. 

§ (2) 

bekezdés 

Haktv. 

14/B. § (2) 

és (3) 

bekezdése 

Nincs 
Van, Haktv. 14. § (2) 

bekezdés, 14/E. § 

3. 
Büntető ügyek 

nyilvántartása 

A 

büntetőeljárás 

alá vont 

személyek 

(változó) 

Haktv. 3. 

melléklete 

szerinti 

adatok 

Haktv. 

14/C. § (1) 

bekezdés 

Haktv. 14. 

§ (2) 

bekezdés 

Haktv. 

14/C. § (2) 

bekezdés 

Nincs Van, Haktv. 14/E. § 

4. 
Méltatlansági 

nyilvántartás 

A 

méltatlansági 

eljárás alá 

vont 

személyek 

(változó) 

Haktv. 3. 

melléklete 

szerinti 

adatok 

Haktv. 

14/D. § (1) 

bekezdés 

Haktv. 14. 

§ (2) 

bekezdés 

Haktv. 

14/D. § (2) 

bekezdés 

Nincs Van, Haktv. 14/E. § 

  



Sorszám Megnevezés Érintettek 

köre 

Kezelt adatok 

köre 

Célja Jogalap Megőrzési 

idő 

Automatizált 

döntéshozatal 

Adatközlés, 

adattovábbítás 

5. 

Fegyelmi 

információs 

rendszer 

Az Ezred 

személyi 

állományába 

tartozó 

személyek 

(változó) 

Haktv. 3. 

melléklet a), d), 

és f) pontjában 

meghatározott 

valamint a 

Haktv. 15. § (1) 

bekezdésében 

meghatározott 

adatok 

Haktv. 15. 

§ (2) 

bekezdése 

Haktv. 

15. § (3) 

bekezdés 

a) és b) 

pont 

Haktv. 15. § 

(3) bekezdés 

d) pont 

Nincs 

Van, Haktv. 15. 

§ (3) bekezdés 

c) pont 

6.  
Kártérítési 

nyilvántartás 

A 

kárügyekkel 

érintett 

személyek 

(változó) 

Haktv. 17. 

mellékletében 

meghatározott 

adatok 

Haktv. 17. 

§ (3) 

bekezdés 

Haktv. 

17. § (2) 

bekezdés 

Haktv. 17. § 

(4) bekezdés 
Nincs 

Van, Haktv. 17. 

§ (2) bekezdés, 

Haktv. 18. § 

  



Sorszám Megnevezés Érintettek 

köre 

Kezelt adatok 

köre 

Célja Jogalap Megőrzés

i idő 

Automatizált 

döntéshozatal 

Adatközlés, 

adattovábbítás 

7. 

Szerződések 

gyűjtője 

(Sz.) 

A szerződő 

felek, 

valamint az ő 

nevükben 

eljáró 

kapcsolattart

ók 

A szerződést 

kötő jogi 

személyek 

képviselőjének 

neve; 

A szerződést 

kötő egyéni 

vállalkozók 

neve, székhelye, 

telefonszáma, 

email címe, 

bankszámlaszá

ma, 

adóazonosító 

jele, 

a 

kapcsolattartók 

neve, 

telefonszáma 

A 

szerződés 

teljesülése 

A szerződő 

felek 

tekintetében 

a GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés b) 

pont, a 

kapcsolattar

tók 

tekintetében 

a GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés a) 

pont 

A 

szerződés 

lejártát 

követő 5 

év. 

Nincs 

Van, az Állami 

Számvevőszékr

ől szóló 2011. 

évi LXVI. 

törvény 5. § (5) 

bekezdése 

szerint az 

Állami 

Számvevőszék, 

a Kormányzati 

Ellenőrzési 

Hivatalról szóló 

355/2011. (XII. 

30.) Korm. 

rendelet szerint 

a Kormányzati 

Ellenőrzési 

Hivatal 

8. 
Logisztikai 

nyilvántartás 

A honvédség 

tulajdonát 

képező 

anyagokat 

felvevő 

személyek 

Haktv. 24/Q 

§(1) 

bekezdésében 

meghatározott 

adatok 

Haktv. 

24/Q. § (1) 

bekezdés 

Haktv. 

24/Q. § (3) 

bekezdés 

Haktv. 

24/Q § 

(4) 

bekezdés 

Nincs Nincs 

9.  
Személyügyi 

nyilvántartás 

Az Ezred 

teljes személyi 

állománya 

Haktv. 2. 

mellékletében 

meghatározott 

adatok 

Haktv. 10. 

§ (5) 

bekezdés 

Haktv. 10. § 

(2) bekezdés 

Haktv. 

10. § (6) 

bekezdés  

Nincs 

Van, Haktv. 11. 

§ (1)-(4) 

bekezdés  

  



Sors

zám 

Megnevezés Érintettek köre Kezelt adatok 

köre 

Célja Jogalap Megőrzés

i idő 

Automatizált 

döntéshozatal 

Adatközlés, 

adattovábbítás 

10. 

Az ideiglenes 

igazolás 

kiadásával 

kapcsolatos 

adatkezelés 

Az ideiglenes 

igazolással 

ellátott 

személyek 

Haktv. 22. 

mellékletében 

meghatározott 

adatok 

Haktv. 13/B. 

§ (1) bekezdés 

Haktv. 

13/B. § 

(1) 

bekezdés 

Haktv. 

13/B. § 

(1) 

bekezdés 

Nincs Nincs 

11. 

Beléptetéssel 

kapcsolatos 

nyilvántartások 

Az Ezred 

területére 

belépni 

szándékozók 

Haktv. 21/A. § 

(1) és (2) 

bekezdésében 

meghatározott 

adatok 

Haktv. 21/A. 

§ (1) illetve 

(2) bekezdés 

Haktv. 

21/A. § 

(1) és (2) 

bekezdés 

Haktv. 

21/A. § 

(3) 

bekezdés 

Nincs 

Van, Haktv. 

21/A. § (4)-(6) 

bekezdés 

12.  Biztonsági 

tanúsítvány 

Minősített 

adatkezelésre 

jogosultak 

A 

nemzetbiztonsági 

szolgálatokról 

szóló 1995. évi 

CXXV. törvény 

39. § (3) 

bekezdés szerinti 

adatok 

Minősített 

adatok 

védelméről 

szóló 2009. évi 

CLV törvény 

(a 

továbbiakban

: Mavtv.) 10. 

§ (2) bekezdés 

Mavtv. 

10. § (2) 

és (3) 

bekezdés  

 

Mavtv. 

10. § (3) 

bekezdés  

 

 Jogszabályon 

alapuló 

kötelezettség 

esetén adatot 

közlünk az 

illetékes 

szervek részére 

13. Képrögzítésre 

alkalmas 

elektronikus 

megfigyelőrendszer 

nyilvántartása 

Az Ezred 

laktanyájába 

belépők és az 

Ezred 

laktanyájának 

közelében 

tartózkodók 

Haktv. 22. § (1) 

bekezdés szerinti 

adatok 

Haktv. 22. § 

(1) bekezdés 

Haktv. 

22. § (1) 

bekezdés 

Haktv. 

22. § (4) 

bekezdés 

Nincs Van, Haktv. 22. 

§ (5) és (6) 

bekezdés 

  



Sorszám Megnevezés Érintettek 

köre 

Kezelt adatok 

köre 

Célja Jogalap Megőrzési 

idő 

Automatizált 

döntéshozatal 

Adatközlés, 

adattovábbítás 

14.  Kiértesíthetőségi 

nyilvántartás 

Az Ezred 

teljes személyi 

állománya  

Haktv. 24. § 

(3) bekezdés 

szerinti 

adatok 

Haktv. 

24. § (3) 

bekezdés 

Haktv. 

24. § (1) 

bekezdés 

Haktv. 24. § 

(5) bekezdés  

Nincs Nincs 

15. A honvédségi 

járművek 

igénybevételével 

kapcsolatos 

nyilvántartás 

A honvédségi 

járműveket 

igénybevevő 

személyek 

Haktv. 24/B. 

§-24/H. § 

szerinti 

adatok 

Haktv. 

24/B. §-

24/H. §  

Haktv. 

24/A. § 

(1) 

bekezdés 

Haktv. 24/A. 

§ (2) 

bekezdés 

Nincs Nincs 

16. Lakhatási 

támogatások 

nyilvántartása 

Lakhatási 

támogatást 

igénylők, 

illetve 

támogatásban 

részesülők 

Haktv. 18. 

mellékletében 

szereplő 

adatok 

Haktv. 

24/J. § 

(2) 

bekezdés 

Haktv. 

24/J. § 

(1) 

bekezdés 

Haktv. 24/J. 

§ (3) 

bekezdése 

Nincs  

17. Pénzügyi 

nyilvántartás 

Haktv. 19. § 

(1) bekezdés 

Haktv. 14. 

számú 

melléklet 

szerinti 

adatok 

Haktv. 

19. § (3) 

bekezdés 

Haktv. 

19. § (2) 

bekezdés 

 

Haktv. 19. § 

(4) bekezdés 

 Haktv. 19. § (5) 

bekezdés 

18.  Kiképzési 

nyilvántartás 

Az Ezred 

teljes személyi 

állománya 

Haktv. 24/I. § 

(3)- (4) 

bekezdése 

szerinti 

adatok 

Haktv. 

24/I. § (1) 

bekezdés 

Haktv. 

24/I. § (1) 

bekezdés 

Haktv. 24/I. 

§ (6) 

bekezdés 

Nincs Van, Haktv. 24/I. 

§ (6) bekezdés 

  



Sorszám Megnevezés Érintettek köre Kezelt adatok 

köre 

Célja Jogalap Megőrzési 

idő 

Automatizált 

döntéshozatal 

Adatközlés, 

adattovábbítás 

19.  Vagyonnyilatkozattal 

kapcsolatos 

nyilvántartás 

Vagyonnyilatkozat-

tételre kötelezettek 

Az egyes 

vagyonnyilatkozat

-tételi 

kötelezettségekről 

szóló 2007. évi 

CLII. törvény (a 

továbbiakban: 

Vnyttv.) 

melléklete szerinti 

adatok 

 

Vnytt

v. 1. § 

Vnyttv. 

7. § 

 

Vnyttv. 12. 

§ (3) 

bekezdés 

 

  

  



Sorszám Megnevezés Érintettek köre Kezelt adatok 

köre 

Célja Jogalap Megőrzési 

idő 

Automatizált 

döntéshozatal 

Adatközlés, 

adattovábbítás 

20.  Munkabalesetek 

nyilvántartása 

Az Ezred 

munkabalesetet 

szenvedett 

személyei 

A 

munkavédelemről 

szóló 1993. évi 

XCIII. törvény (a 

továbbiakban: 

Mvtv.) 64. § (3) 

bekezdés, és a 

munkavédelemről 

szóló 1993. évi 

XCIII. törvény 

egyes 

rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

szóló 5/1993 (XII. 

26.) MüM rendelet 

4/A számú 

melléklet szerinti 

adatok. 

Mvtv. 64. 

§ (1) 

bekezdés 

Mvtv. 64. 

§ (1)-(2) 

és (4)-(5) 

bekezdés

ek 

A 

keletkezéstől 

számított 5 

év 

Nincs Van, Mvtv. 64. § 

(4)-(5) 

bekezdések 

  



Sorszám Megnevezés Érintettek 

köre 

Kezelt adatok köre Célja Jogalap Megőrzési idő Automatizált 

döntéshozatal 

Adatközlés, 

adattovábbítá

s 

21. „ZÖLDÁR 

2013. – 

ÖSSZEFOGÁS 

Emlékfutás” 

elnevezésű 

rendezvény 

lebonyolításával 

kapcsolatos 

adatkezelés 

Az 

emlékfutásra 

nevezők 

Név, születési idő, 

anyja neve 

„ZÖLDÁR 2013. 

ÖSSZEFOGÁS” 

Emlékfutáson 

történő részvétel 

biztosítása 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés 

a) pont 

Az emlékfutást 

követő napig 

Nincs  

22.  Hálózati 

jogosultság 

igénylő 

személyek 

nyilvántartása 

Az Ezred 

számítógépes 

hálózatához 

hozzáférő 

személyi 

állománya 

Név, rendfokozat A helyi 

számítógép-

hálózaton 

kiosztott 

jogosultságok 

nyilvántartása 

Infotv. 4. 

§ (4a) 

bekezdés 

A szolgálati 

jogviszony 

megszűnéséig, 

vagy a 

jogosultság 

visszavonásáig 

Nincs  

23. az „MH 12. 

ALRE Nyári 

napközis tábor” 

megnevezésű 

rendezvény 

lebonyolításával 

kapcsolatos 

adatkezelés 

A táborba 

jelentkezők és 

törvényes 

képviselőik 

Név, születési idő, 

szülő neve, 

telefonszáma, e-mail 

cím, lakcím, 

gyógyszerérzékenysé

g, allergia 

MH 12. ALRE 

Nyári napközis 

táborban történő 

részvétel 

biztosítása 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés 

a) pont 

A tábor 

befejezését 

követő napig 

Nincs  

24. Pápa-Győr 

között 

közlekedő 

szerződéses 

autóbuszjáraton 

közlekedők 

személyes 

adataival 

kapcsolatos 

nyilvántartás 

Szerződéses 

autóbuszjárat

on közlekedők 

Név, rendfokozat, 

állománykategória, 

utazási viszonylat, 

felszállás helye, 

bérletigazolvány 

száma 

Az 

autóbuszjáraton 

utazók utazási 

jogosultságának 

igazolása 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés 

d) pontja 

A lakcím 

megváltozásáig, 

vagy a 

szolgálati 

viszony 

megszűnéséig 

  



Sorszám Megnevezés Érintettek 

köre 

Kezelt adatok köre Célja Jogalap Megőrzési idő Automatizál 

döntéshozatal 

Adatközlés, 

adattovábbítá

s 

25. Kiválasztási 

eljárással 

kapcsolatos 

nyilvántartás 

Haktv. 23. § 

(1) bekezdés 

Haktv. 23. § (2) 

bekezdés  

Haktv. 23. § (1) 

bekezdés 

Haktv. 

23. § (1) 

bekezdés 

Haktv. 23. § (1) 

bekezdés 

Nincs Van, Haktv. 

23. § (3) 

bekezdés 

 


