
helyszíne célja jogalapja                   időtartama                  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hivatal

Közérdekű bejelentések, 

panaszok nyilvántartása

bejelentés típusa, eljáró szakterület típusa, 

bejelentés tárgya, eljárószerv által tett 

intézkedés, egyéb

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hivatal

dokumentálás, statisztika
34/2020. számú főigazgatói 

intézkedés

iratselejtezés ideje 

szerint
Nem

közérdekű 

bejelentők, 

társhatóságok 

(beazonosítás 

nélkül, anonim 

módon)

iratselejtezést 

követően

Hivatali munkatársak, 

Igazgató, 

Igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hivatal

Adatvédelmi incidensre 

vonatkozó nyilvántartás

Az adatfeldolgozó adatai, Kapcsolattartási 

adatok, adatvédelmi incidens adatai
excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hivatal 

(Adatvédelmi tisztviselő)

dokumentálás
4/2019. (VI. 20.) BM OKF 

utasítás

iratselejtezés ideje 

szerint
Nem

Incidenssel érintett 

felek

iratselejtezést 

követően

Adatvédelmi tisztviselő, 

igazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hivatal

adatkezelői tevékenységek 

nyilvántartás

Az adatkezelőnél felmerülő nyilvántartások 

vezetése, jogzsabályi alapja
excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hivatal 

(Adatvédelmi tisztviselő)

dokumentálás
4/2019. (VI. 20.) BM OKF 

utasítás

iratselejtezés ideje 

szerint
Nem

Adatgazda 

(Igazgatóság)

iratselejtezést 

követően

Adatvédelmi tisztviselő, 

igazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hivatal

érintett

hozzáférési jogával 

kapcsolatos intézkedésekről 

szóló nyilvántartás

érintett hozzáférési jogának gyakorlása, 

korlátozó, megtagadó intézkedések
excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hivatal 

(Adatvédelmi tisztviselő)

dokumentálás
4/2019. (VI. 20.) BM OKF 

utasítás

iratselejtezés ideje 

szerint
Nem

Hozzáférési jog 

gyakorlását végző 

személy

iratselejtezést 

követően

Adatvédelmi tisztviselő, 

igazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hivatal

elutasított közérdekű adat

megismerési kérelmek 

nyilvántartása

közérdekű adat megismerését kérelmezőre 

vonatkozóa datok, elutasítás okai
excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hivatal 

(Adatvédelmi tisztviselő)

dokumentálás
4/2019. (VI. 20.) BM OKF 

utasítás

iratselejtezés ideje 

szerint
Nem

Közérdekű adatot 

megismerni kívánó 

személy

iratselejtezést 

követően

Adatvédelmi tisztviselő, 

igazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Műszaki Osztály

Az MKI használatában lévő 

ingatlanok nyilvántartása

ingatlanok tulajdoni lapjain nyilvántartott 

adatok, műszaki alapadatok (alapterület stb.), 

analitikus nyilvántartásból származó 

értékadatok

 Központi Adattár (MNV 

ZRT, BM OKF)

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Műszaki Osztály

adatszolgáltatás, 

nyilvántartás

az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 
ideje szerint Nem ingatlanok módosítás utáni nap

BM OKF INGBERP, MKI 

MŰSZAKI OSZTÁLY

belépés csak jogosultsági kóddal

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Műszaki Osztály

Járműnyilvántartási jegyzék 

kivonat

MKI, KVK, HTP járművek szervezetenkénti 

elosztása rendszámonként
excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Műszaki Osztály

Járműnyilvántartás vezetés

a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek 

gépjármű szabályzata

folyamatos Nem MKI módosítás utáni nap
MKI teljes személyi 

állománya

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Informatikai Osztály Hardver nyilvántartás

a) eszköz neve;

b) eszköz típusa;

c) eszköz leírása;

d) eszköz gyártási száma;

e) eszköz leltári száma;

f) eszköz azonosítója (vonalkód);

g) eszköz elhelyezése (iroda, felhasználó 

eszközgazda, szervezeti elem);

h) eszköz informatikai biztonsági jellemzői, 

biztonsági osztályba sorolása;

i) az eszközök közötti kapcsolatok, függőségek;

j) számítógép esetében a hozzá tartozó 

eszközök, paraméterek jellemzőit;

k) eszköz elhelyezési, helyváltozási ideje.

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Informatikai 

Osztály

IT/távközlési eszközök 

nyilvántartása

Megyei Informatikai 

Üzemeltetési Szabályzat
folyamatos igen

Informatikai osztály 

dolgozói

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

Igazgató, 

Igazgatóhelyettes, 

Gazdasági 

Igazgatóhelyettes, 

Költségvetési 

osztályvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Informatikai Osztály Szoftver nyilvántartás

a) szoftver neve,

b) fejlesztő cég neve,

c) szoftver verziója,

d) hány felhasználó használhatja a programot 

(ha véges, akkor feltüntetni azokat a 

számítógépeket, ahol feltelepítésre került az 

alkalmazás),

e) az alkalmazás rövid leírása.

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Informatikai 

Osztály

Szofverek, licencek 

nyilvántartása

Megyei Informatikai 

Üzemeltetési Szabályzat
folyamatos nem

Informatikai osztály 

dolgozói

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

Igazgató, 

Igazgatóhelyettes, 

Gazdasági 

Igazgatóhelyettes, 

Költségvetési 

osztályvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Informatikai Osztály Jogosultság nyilvántartás

Szakrendszerek nevei, felhasználók neve, 

rendfokozata, szolgálatteljesítés helye, 

felhasználónevek, jogosultsági szintek

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Informatikai 

Osztály

A felhasználók 

szakrendszerekben 

meghatározott jogosultsága

Megyei Informatikai 

Üzemeltetési Szabályzat
folyamatos igen

Informatikai osztály 

dolgozói

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

Igazgató, 

Igazgatóhelyettes, 

Gazdasági 

Igazgatóhelyettes, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Informatikai Osztály

Távoli rendszerfelügyelet 

naplója

Hardver információk, felhasználók neve, 

események leírása, host nevek, alkalmazott 

szoftverek

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Informatikai 

Osztály

A távoli segítsgnyújtás, 

hozzáférések dokumentálása

Megyei Informatikai 

Üzemeltetési Szabályzat
folyamatos igen

Informatikai osztály 

dolgozói

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

Igazgató, 

Igazgatóhelyettes, 

Gazdasági 

Igazgatóhelyettes, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Informatikai Osztály Mentési/archiválási napló

Sorszám.

Archiválás dátuma

Archiválás tartalma

Archív adatok helye

Archiválást  végző személy

Archiválást ellenőrző személy

Megjegyzés

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Informatikai 

Osztály

A mentések, archiválások 

létrehozását dokumentáló 

nyilvántartás 

Megyei Informatikai 

Üzemeltetési Szabályzat
folyamatos igen

Informatikai osztály 

dolgozói

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

Igazgató, 

Igazgatóhelyettes, 

Gazdasági 

Igazgatóhelyettes, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Informatikai Osztály

Karbantartások 

nyilvántartása

Karbantartást végző neve, dátuma, helye, 

eszköz megnevezése, megjegyzés
excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Informatikai 

Osztály

A különféle eszközök külső 

személyek általi 

karbantartását rögzítő 

nyilvántartás

Megyei Informatikai 

Üzemeltetési Szabályzat
folyamatos igen

Informatikai osztály 

dolgozói

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

Igazgató, 

Igazgatóhelyettes, 

Gazdasági 

Igazgatóhelyettes, 

Szervezet

Adatkezelés

Adatvagyon 

megnevezése
Adatok megnevezése

Érintettek 

köre                              

Adatokat kezelő 

rendszer vagy 

alkalmazás 

megnevezése

Szervezeti egység Megjegyzés

Személyes 

adatot 

tartalmaz

Törlés 

időpontja            

Megismerésre 

jogosultak                              



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Informatikai Osztály

Informatikai rendszerek 

nyilvántartása

Szakrendszerek megnevezése, felelősök, 

kapcsolattartási információk, felhasználók 

száma, üzemeltető neve

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Informatikai 

Osztály

Szakrendszerek 

nyilvántartása
IBSZ folyamatos igen

Informatikai osztály 

dolgozói

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

Igazgató, 

Igazgatóhelyettes, 

Gazdasági 

Igazgatóhelyettes, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Informatikai Osztály Telefonadó kimutatás

Név

Szervezet

Adószáma

Beosztás

Kapcsolási szám

Fizetendő

Engedélyezett összeg

Számlaszám

Telefon adó alapja

Megjegyzés

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Informatikai 

Osztály

adatszolgáltatás, 

nyilvántartás

Megyei Informatikai 

Gazdálkodási Szabályzat
folyamatos igen

Informatikai osztály 

dolgozói

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

Igazgató, 

Igazgatóhelyettes, 

Gazdasági 

Igazgatóhelyettes, 

Költségvetési 

osztályvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály Bírságok nyilvántartása Bírságoltak adatai excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság  és Kirendeltségei 

Hatósági osztályok

befizetések követése Ákr. 97. §-ra figyelemmel
iratselejtezés ideje 

szerint
nem ügyfelek

iratselejtezés 

időpontjában

Ig., Igh, KvK. 

Vez.Igazgatóság és a 

kirendeltségek hatósági 

ügyintézői

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály

tűzoltó készülék 

karbantartók

szolgáltató neve, tevékenység jellege, 

szolgáltató székhelye, műhely címe, a 

karbantartó műhelyt fenntartó szervezetek 

neve, fenntartó címe, a karbantartó szervezet 

által karbantartott tűzoltó készülék típusa, 

telefonszám, fax, e-amil cím, kapcsolattartó,

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

hatósági nyilvántartás, 

felügyelet, igazolás

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és 

folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény 27. §

szolgáltatási 

tevékenység végzéséig
nem szolgáltatók

szolgáltatási 

tevékenység 

megszünését 

követően

honlapon elérhető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály

tűzvédelmi szakvizsgával 

összefüggő oktatásszervezés

oktatásszervező neve, címe, elérhetőségei, 

oktatásszervezői jogosultság, tevékenység 

megkezdésének időpontja, tevékenység 

befejezésének időpontja, regisztrációs száma

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

hatósági nyilvántartás, 

felügyelet, igazolás

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és 

folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény 27. §

szolgáltatási 

tevékenység végzéséig
nem szolgáltatók

szolgáltatási 

tevékenység 

megszünését 

követően

honlapon elérhető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály

tűzvédelmi szakvizsgával 

összefüggő szakvizsgáztatás

szakvizsgáztató neve, címe, elérhetőségei, 

szakvizsgázatatói  jogosultság, tevékenység 

megkezdésének időpontja, tevékenység 

befejezésének időpontja, regisztrációs száma

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

hatósági nyilvántartás, 

felügyelet, igazolás

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és 

folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény 27. §

szolgáltatási 

tevékenység végzéséig
nem szolgáltatók

szolgáltatási 

tevékenység 

megszünését 

követően

honlapon elérhető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály

tűzvédelmi szakvizsgát tett 

személyek nyilvántartása

szakvizsgát tett személy neve, lakcíme, anyja 

neve, születési helye, ideje, szakvizsga 

bizonyítnóvány száma, oktatászservező neve, 

nyilvántartási száma, foglalkozási ág, szakvizsga 

időpontja, helye, szakvizsga bizottság tagjai

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

hatósági nyilvántartás, 

felügyelet, igazolás

A tűzvédelmi szakvizsgára 

kötelezett foglalkozási 

ágakról, munkakörökről, a 

tűzvédelmi szakvizsgával 

összefüggő 

oktatásszrevezésről és a 

tűzvédelmi szakvizsga 

részletes szabályairól szóló 

45/2011. (XII. 7.) BM 

rendelet 8. § (4).

iratselejtezés ideje 

szerint
nem

tűzvédelmi 

szakvizsgát tett 

személyek

iratselejtezés 

időpontjában

Ig., Igh, Igazgatóság 

hatósági ügyintézői

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály

nyilvántartás az illetékességi 

területen szolgáltatást nyújtó 

kéményseprő-ipari 

szolgáltatókról

szolgáltató neve, címe, elérhetőségei, 

képviselő neve, a tevékenység gyakorlására 

jogosult vagy képviselője telefonszáma, email, 

székhely, szolgáltatás megkezdésének 

időpontja, szolgáltatás befejezésének 

időpontja, ellátott terület, ügyfélszolgálat 

telefonszáma

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

hatósági nyilvántartás, 

felügyelet, igazolás

A kéményseprő-ipari 

tevékenységről szóló 2015. 

évi CCXI tv. 7. § (4)

iratselejtezés ideje 

szerint
nem

kéményseprő-ipari 

szolgáltatókról

iratselejtezés 

időpontjában
honlapon elérhető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály Létesítmény kimutatás

létesítmény nevét, címét, rendeltetést, 

hatósági, szakhatósági döntések számát, 

utolsó és tervezett átfogó, utó- és 

célellenőrzés időpontját, a végrehajtó nevét, 

tűzvédelmi feladatok szervezeti ellátását, a 

létesítményben dolgozók létszámát, 

befogadóképességét, létesítményi 

tűzoltóságra való kötelezettség, létszám, 

képzettség, felszerelés, beépített tűzjelző- 

és/vagy oltóberendezés típusát, 

üzembehelyezés időpontját, közvetlen átjelzés 

meglétét

excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság illetékes 

kirendeltségei

hatósági nyilvántartás, 

felügyelet, igazolás

14/2020. számú BM OKF 

főigazgatói intézkedés

iratselejtezés ideje 

szerint
nem

kimutatásba vett 

létesítmények

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

Ig., Igh, KvK. 

Vez.Igazgatóság és a 

kirendeltségek hatósági 

ügyintézői

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály Bírságok nyilvántartása Bírságoltak adatai excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

befizetések követése 72/1996. Korm. Rendelet
szolgáltatási 

tevékenység végzéséig
Igen ügyfelek

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

hatósági osztály dolgozói

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály Vízikönyvi nyilvántartás Vízjogi engedélyek adatai

Környezetvédelmi 

Felügyelőség által 

fejlesztett program

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

a vízi létesítményekkel, vízi 

munkákkal és 

vízhasználatokkal összefüggő 

jogokat és 

kötelezettségeket, jogi 

szempontból jelentős 

tényeket és adatokat 

tartalmazza

72/1996. Korm. Rendelet szerződés időtartama Nem ügyfelek

szerződésben 

meghatározott 

felmondási idő utáni 

nap

hatósági osztály dolgozói

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály VKJ nyilvántartás Vízkészletjárulékkal kapcsolatos adatok

Vízügyi Igazgatóság által 

fejlesztett program

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

Vízkészletjárulék fizetési 

kötelezettségek nyomon 

követése

1995. évi  LVII. Törvény 

(Vgt.)
szerződés időtartama Nem ügyfelek

szerződésben 

meghatározott 

felmondási idő utáni 

nap

hatósági osztály dolgozói



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály

Közhatalmi bevételek (díj 

jellegű)

Befizetett igazgatási szolgáltatási díjak 

nyilvántartása
Excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

A közhatalmi bevételek 

számlára érkező befizetések 

nyomon követése

13/2015. BM rendelet
szolgáltatási 

tevékenység végzéséig
Nem ügyfelek

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

hatósági osztály dolgozói

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály IKTADAT 2017. december 31-ig iktatott ügyek

Környezetvédelmi 

Felügyelőség által 

fejlesztett program

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

Elektronikus iktatás 72/1996. Korm rendelet
szolgáltatási 

tevékenység végzéséig
Nem ügyfelek

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

hatósági osztály dolgozói

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály Fürdő kimutatás Füdőhelyek adatai Excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

A vízjogi engedéllyel 

rendelkező fürdők adatainak 

nyilvántartása

1995. évi  LVII. Törvény 

(Vgt.)

szolgáltatási 

tevékenység végzéséig
Nem ügyfelek

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

hatósági osztály dolgozói

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály Vízbázisok vízbázisok kijelölése Word dokumentumok

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

Határozattal kijelölt 

vízbázisok adatainak 

nyilvántartása

123/1997. Korm rendelet
szolgáltatási 

tevékenység végzéséig
Nem ügyfelek

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

hatósági osztály dolgozói

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály

Nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz

Nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos adatok
Excel 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

A nem közművel 

összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtők 

adatainak nyilvántartása

455/2013. Korm rendelet
szolgáltatási 

tevékenység végzéséig
Nem ügyfelek

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

hatósági osztály dolgozói

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály Kútkataszter Engedéllyel rendelkező kutak műszaki adatai Excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

A vízjogi engedéllyel 

rendelkező kutak adatainak 

nyilvántartása

1995. évi  LVII. Törvény 

(Vgt.)

szolgáltatási 

tevékenység végzéséig
Nem ügyfelek

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

hatósági osztály dolgozói

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági osztály Kötelezés nyilvántartás Kötelezések adatai Excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági osztály

Hatóság által kiadott 

kötelezések nyilvántartása
72/1996. Korm rendelet

szolgáltatási 

tevékenység végzéséig
Nem ügyfelek

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

hatósági osztály dolgozói

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Iparbiztonsági Főfelügyelő Veszélyes üzemek adatbázisa elérhetőségi adatok MS SQL

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgató-

helyettesi szervezet

nyílvántartás 219/2011. Korm. Rendelet az üzem működése nem ügyfelek

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

hatósági osztály 

állománya, KML 

állománya iparbiztonsági 

felügylők

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Iparbiztonsági Főfelügyelő tolmácsjegyzék név,telefonszám MS SQL

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgató-

helyettesi szervezet

nyílvántartás 2016. évi CL tv.
megállapodás 

érvényességéig
nem tolmácsok

nyilvántartási 

feltételek 

megszűnését 

követően

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

hatósági osztály 

állománya, KML 

állománya iparbiztonsági 

felügylők

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Költségvetési Osztály

Szállítói szerződések 

anailtikája
szállítói partnerek szerződéseiben lévő adatok Sharepoint

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Költségvetési 

Osztály

A szerződések adatainak 

nyilvántartása teljesítés 

igazolásokhoz, 

érvényesítésekhez

12/2019. megyei igazgatói 

intézkedés
szerződés időtartama Igen ügyfelek

szerződésben 

meghatározott 

felmondási idő utáni 

nap

gazdasági 

igazgatóhelyettes, 

gazdasági igazgatói 

szervezet dolgozói

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Költségvetési Osztály

Tűzjelző szerződések 

analitikája

tűzjelzéssel kapcsolatos szerződésekben lévő 

adatok
Excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Költségvetési 

Osztály (Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, mint 

költségvetési szerv 

vonatkozásában)

A szerződések adatainak 

nyilvántartása számlázáshoz
17/2020. főig. Intézkedés szerződés időtartama Igen ügyfelek

szerződésben 

meghatározott 

felmondási idő utáni 

nap

igazgató, gazdasági 

igazgatóhelyettes, 

gazdasági igazgatói 

szervezet dolgozói

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Költségvetési Osztály

Átláthatósági nyilatkozatok 

analitikája

szállítói partnerek átláthatóságával kapcsolatos 

adatok
Sharepoint

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, 

Katasztrófavédelmi 

kirendeltségek

Gazdasági, anyagi 

szolgáltatásra kötelezettség 

teljesítése

12/2019. megyei igazgatói 

intézkedés

a partner által történő 

visszavonásig, vagy a 

szerződés időtartamáig

Igen ügyfelek

szerződésben 

meghatározott 

felmondási idő utáni 

nap

gazdasági 

igazgatóhelyettes, 

gazdasági igazgatói 

szervezet dolgozói

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
PV Főfelügyelő

Polgári védelemre 

kötelezettek, pv szervezetbe 

beosztottak

A polgári védelmi kötelezettség alatt álló 

állampolgár személyes adatai [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, telefonszám, 

elektronikus levélcím], foglalkozására és a 

szakképzettségére vonatkozó adatai

Adattár
MKI és Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség

A polgári védelmi 

szervezetbe történő 

beosztás, a polgári védelmi 

kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos feladatok 

végrehajtása céljából

A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 71. § (1) bekezdés 

72. § (4) bekezdés

a beosztás 

megszünéséig
igen

polgári védelmi 

szervezetbe 

beosztott 

személyek

a beosztás 

megszűnésekor

igazgató, igazgató-

helyettesek, polgári 

védelmi szakterületi 

feladatot/részfeladatot 

ellátó személyek

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
PV Főfelügyelő

A katasztrófák elleni 

védekezésben 

közreműködők

A megyei, fővárosi védelmi bizottságok 

tagjainak, a helyi védelmi bizottságok 

tagjainak, a polgármestereknek, a kormányzati 

koordinációs szervbe delegált szakértőknek, a 

közbiztonsági referenseknek, az 

eseménykezelésben érintett gazdálkodó 

szervezetek, intézmények vezetőinek, 

kapcsolattartóinak és szakértőinek családi és 

utónevét, telefonszámát, e-mail elérhetőségét, 

munkahelyére, szervezeti beosztására 

vonatkozó adatait kezeli.

Adattár
MKI és Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség

A katasztrófák elleni 

védekezési feladatok 

végrehajtása céljából

A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 71. § (7a) bekezdés

a beosztás betöltéséig igen

a katasztrófák elleni 

védekezésben 

közreműködők

a beosztás 

betöltésének 

megszünésekor

igazgató, igazgató-

helyettesek, polgári 

védelmi szakterületi 

feladatot/részfeladatot 

ellátó személyek, MKI 

Operatív Törzsében 

feladatot ellátó 

személyek



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
PV Főfelügyelő

A település azonnali 

védekezési munkálataiba 

bevont, továbbá a 

katasztrófavédelmi 

intézkedésekkel érintett, a 

polgári védelmi szervezetbe 

nem beosztott személyek

A település azonnali védekezési munkálataiba 

bevont, továbbá a katasztrófavédelmi 

intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi 

szervezetbe nem beosztott személyek 

természetes személyazonosító adatok,  

lakóhely, ideiglenes tartózkodási hely.

Adattár
MKI és Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség

A település azonnali 

védekezési munkálataiba 

bevont, továbbá a 

katasztrófavédelmi 

intézkedésekkel érintett, a 

polgári védelmi szervezetbe 

nem beosztott személyek 

nyilvántartása

A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 71. § (10) bekezdés

Katasztrófaveszély vagy 

veszélyhelyzet 

időtartama alatt

igen

a település azonnali 

védekezési 

munkálataiba 

bevont, továbbá a 

katasztrófavédelmi 

intézkedésekkel 

érintett, a polgári 

védelmi szervezetbe 

nem beosztott 

személyek

katasztrófaveszély 

vagy veszélyhelyzet 

megszünését követő 

3 hónapig

igazgató, igazgató-

helyettesek, polgári 

védelmi szakterületi 

feladatot/részfeladatot 

ellátó személyek, MKI 

Operatív Törzsében 

feladatot ellátó 

személyek

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
PV Főfelügyelő Lakosságvédelmi adattár

Állattartó telepek; Befogadóhely, melegedő 

hely, légkondícionált hely; Hajléktalan 

szállások; Kitermelő, anyagnyerő helyek, 

bányák; Mentesítő, fertőtlenítő kapacitások; 

Raktárak, tárolóhelyek; Találkozási pontok, 

szükségparkolók; Települési adatok; 

Lebiztosított technikai eszközök; HVB tagok; 

Hűtőházak; Sportpályák; Kórházak; 

Benzinkutak; Erőművek; Élelmiszeripar; 

Felüljárók; Fürdők, strandok; Gyógyszertárak; 

Halottak elhelyezésére alkalmas helyek; Hidak; 

Hulladék lerakók; Kompok; Közműszolgáltatók 

telephelyei; Média szolgáltatók; Műemlékek; 

Oktatási intézmények; Repülőterek, helikopter 

leszállóhelyek; Tüzépek; Orvosi rendelők; 

Orvosi ügyeletek

Adattár
MKI és Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség

Operatív döntések 

meghozatala

A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 71. § (2) bekezdés

a kötelezettség, 

lakosságvédelmi 

érintettség fennállásáig

igen

gazdasái és anyagi 

szolgáltatásra 

kötelezettek, 

lakosságvédelmi 

intézkedésekkel 

érintettek

a kötelezettség, 

lakosságvédelmi 

érintettség 

megszünésekor

igazgató, igazgató-

helyettesek, polgári 

védelmi szakterületi 

feladatot/részfeladatot 

ellátó személyek, MKI 

Operatív Törzsében 

feladatot ellátó 

személyek

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tűzoltósági Főfelügyelő

Nyilvántartás a Tűzoltási és 

Műszaki mentési tervekről

Tűzoltási, műszaki mentési szempontból 

veszélyeztetett létesítmények elérhetőségi, 

tárolt veszélyes anyagok adatai, 

KAP Online Tűzoltósági Főfelügyelő,  HTP, 

kiemelt létesítmények tűz-

káreseteknél hatékony 

beavatkozás biztosítása

1996. évi XXXI. tv. 18/A §,         

20/2018.sz BM  OKF 

főigazgatói int.

határozatlan igen
meghatározott 

létesítmények köre

kötelmi elévülési időt 

követő munkanap

Tűzoltásvezetésre 

jogosultak, 

műveletirányítás

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tűzoltósági Főfelügyelő

Műveletirányítási 

Tervkötetek

Polgármester, jegyző, közművállalat, 

elsősegély-nyújtási hely, humanitárius és 

segélyszervezetek elérhetőségei, igénybe 

vehető polgári védelmi erők, -eszközök adatai

KAP Online Tűzoltósági Főfelügyelő,  HTP, 
tűz-káreseteknél hatékony 

beavatkozás biztosítása

23/2014.sz BM  OKF 

főigazgatói int.
határozatlan igen

önkormányzatok, 

szervek, szervezetek

kötelmi elévülési időt 

követő munkanap

Tűzoltásvezetésre 

jogosultak, 

műveletirányítás

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

MH Honvédkórház 

szolgáltatásainak 

igénybevételéről szóló 

igazolások nyilvántartása

név,rf., szül. idő., szolg. hely, igényjogosult, 

kiállítás dátuma, érvényesség
excel

Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

jogosultság biztosítása 

céljából

175/2007. (VI. 30.) Korm. 

Rendelet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN

munkavállalók, 

gondozási körbe 

tartozók és 

hozzátartózóik

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Munkavégzéssel járó egyéb 

jogviszony létesítésének 

engedélyezéséről szóló 

nyilvántartás

név, rf, szül. hely, szül. idő, anyja neve, szolg. 

hely, összeférhetetlenségre vonatkozó adatok
excel

Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges 

adatok kezelésének 

biztosítása céljából

64/2016. BM OKF 

főigazgatói intézkedés 2. 

melléklet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN munkavállalók

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Vagyonnyilatkozattal 

kapcsolatos nyilvántartás

név, szolg. hely, beosztás, vny. tétel időpontja, 

esedékesség, azonosító
excel

Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges 

adatok kezelésének 

biztosítása céljából

64/2016. BM OKF 

főigazgatói intézkedés 2. 

melléklet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN
vagyonnyilatkozatté

telre kötelezettek

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt-ben és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Havi személyzeti és fegyelmi 

(a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek 

rendszeres jelentési 

rendjének szabályozásáról) 

statisztika

név.rf,születési dátum, nem, 

munkakör,besorolási kategória, 

állománybavétel honnan, megszűnés oka, 

hatálya

excel
Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

személyügyi tevékenység 

végzéséhez

9/2020. BM OKF főigazgatói 

intézkedés

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN munkavállalók

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Állományba vételi 

tevékenységet, a létszám- és 

bérgazdálkodás helyzetét, 

további feladatait, 

lehetőségeit tartalmazó 

nyilvántartás

létszám statisztika, tartósan távollévők 

zárólétszáma, felmentési idejüket töltők, 

munkavégzés alól felmentettek zárólétszáma, 

tartósan távollévők helyettesítésére 

foglalkoztatottak zárólétszáma, moduláris 

képzésben részt vevők, üres álláshelyek száma, 

tervezett állománybavétel, tervezett távozás

word
Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

személyügyi tevékenység 

végzéséhez

64/2016. BM OKF 

főigazgatói intézkedés 2. 

melléklet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN munkavállalók

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Az állam lakáscélú készfizető 

kezességvállalást tartalmazó 

nyilvántartás

törvény által meghatározott tartalom excel
Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges 

adatok kezelésének 

biztosítása céljából

64/2016. BM OKF 

főigazgatói intézkedés 2. 

melléklet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN munkavállalók

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Elismerések 

adományozásának  

nyilvántartása

név, rf, szolg. hely, elismerés típusa, elismerés 

tárgya, átadás dátuma, alkalom
excel

Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

személyügyi tevékenység 

végzéséhez

64/2016. BM OKF 

főigazgatói intézkedés 2. 

melléklet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN

munkavállalók és 

gondozási körbe 

tartozók

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Személyügyi 

állományparancsok 

nyilvántartása

határozat, parancs száma, kelte, tárgya, pld. 

szám, sorszám, osztó
excel

Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

személyügyi tevékenység 

végzéséhez

64/2016. BM OKF 

főigazgatói intézkedés 2. 

melléklet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN
munkavállalók és 

leszerelők

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Fogyatékanyagok és Személyi 

anyaggyűjtők nyilvántartása

név, rf, szolg. hely, jogvisz. dátuma, régi 

dosszié szám, új dosszié szám
excel

Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

személyügyi tevékenység 

végzéséhez

64/2016. BM OKF 

főigazgatói intézkedés 2. 

melléklet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN
munkavállalók és 

leszerelők

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Nyugállományban lévők, 

szolgálati járandóságban 

részesülők nyilvántartása, 

fogyaték nyilvántartás

név, rf, szül hely, szül, idő, utolsó szolg hely, 

utolsó munkakör, fogyatékdosszié száma, 

fogyaték jogcíme, lakcím, telefon, elhalálozás 

dátuma

excel
Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

személyügyi tevékenység 

végzéséhez

Hszt. 272-279. §, 

2011. évi CXII. törvény,

64/2016. BM OKF 

főigazgatói intézkedés 2. 

melléklet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN
gondozási körbe 

tartozók

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Szociális gondoskodásra 

biztosított keretösszeg 

időarányos, rendeltetésszerű 

felhasználását tartalmazó 

analitikus nyilvántartás, 

Szociális keret terhére adható 

pénzbeli és természetbeni 

támogatásra irányuló 

kérelmek nyilvántartása

név, rf, szolg. hely, szül. hely, szül. idő, anyja 

neve, segély jogcíme, folyósított összeg
excel

Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

jogosultság biztosítása 

céljából, személyügyi 

tevékenység végzéséhez

64/2016. BM OKF 

főigazgatói intézkedés 2. 

melléklet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN

munkavállalók és 

gondozási körbe 

tartozók

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Munkavédelmi oktatások 

nyilvántartása, Ismétlődő, a 

rendkívüli munkavédelmi 

oktatás és a munkavédelmi 

pótoktatások nyilvántartása

név., rf., munkakör, oktatás dátuma excel
Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

munkavédelmi tevékenység 

végzéséhez

64/2016. BM OKF 

főigazgatói intézkedés 4. 

melléklet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN munkavállalók

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Munkavédelmi vizsga 

nyilvántartása

név, rf, szül. idő, munkakör, ténylegesen mv-i 

vizsgára kötelezett, vizsga időpontja
excel

Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

munkavédelmi tevékenység 

végzéséhez

64/2016. BM OKF 

főigazgatói intézkedés 4. 

melléklet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN munkavállalók

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Egészségügyi alkalmassági 

vizsgálatok nyilvántartása
név, rf, szül idő, munkakör, minősítés excel

Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

munkavédelmi tevékenység 

végzéséhez

64/2016. BM OKF 

főigazgatói intézkedés 4. 

melléklet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN munkavállalók

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

Munkaképtelenséggel járó 

szolgálati- és 

munkabaleseteket 

tartalmazó nyilvántartás, 

Felmentési nappal nem járó 

szolgálati és munkabalesetek 

tartalmazó nyilvántartás

név, rf, szolg. hely, munkakör, távollét ideje excel
Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

munkavédelmi tevékenység 

végzéséhez

64/2016. BM OKF 

főigazgatói intézkedés 4. 

melléklet

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN munkavállalók

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

HJT  Éves munkavédelmi 

helyzetértékelés és 

féléves/éves baleseti 

statisztikai jelentés

város,mki, név, rf, állománycsoport, szül. idő, 

anyja neve, baleset időpontja, tevékenység, 

baleset fajtája, baleset jellege, baleset oka, 

baleset eszköze, sérülés orvosi véleményezése, 

sérülés súlyossága, felmentési napok száma

excel
Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

munkavédelmi tevékenység 

végzéséhez

9/2020. BM OKF főigazgatói 

intézkedés

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN munkavállalók

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt. 275. §-ában 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

önkormányzati, létesítményi 

tűzoltók valamint az 

önkéntes tűzoltó egyesületek 

tagjai, A minősített önkéntes 

mentőszervezetek 

állományának mentési 

igazolványának nyilvántartása

név, szül. név, szül. dátum, anyja neve, taj 

szám, szervezet neve, tagság felvétel időpont, 

megye, igazolványk iadás, adatgazda, utolsó 

módosítás ideje, végzettség, okmányszám, 

végzettség dátuma

excel
Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

az önkormányzati, a 

létesítményi tűzoltó és az 

önkéntes tűzoltó egyesület 

tagja nyilvántartási számmal 

történő azonosítása, az 

önkormányzati, létesítményi 

tűzoltóság és az önkéntes 

tűzoltó egyesület 

tevékenysége 

jogszabályoknak megfelelő 

működése ellenőrzése, 

igazolvánnyal történő ellátás

1996. évi XXXI. törvény 39.§ 

(7) bekezdés, 71/2012. BM 

OKF főigazgatói intézkedés

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN ÖTE,ÖTP,LTP tagok

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt-ben és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

A minősített önkéntes 

mentőszervezetek 

állományának mentési 

igazolványának nyilvántartása

név, szül. név, szül. dátum, anyja neve, taj 

szám, szervezet neve, tagság felvétel időpont, 

megye, igazolvány kiadás, adatgazda, utolsó 

módosítás ideje

excel
Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

önkéntes mentőszervezetek 

állományának igazolvánnyal 

történő ellátása

16/2014. BM OKF 

főigazgatói intézkedés

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN ÖM tag

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt-ben és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat Tűzoltó alaptanfolyam

bejelentő megnevezése, intézkedés száma, 

bejelentő irat száma, bejelentés időpontja, 

tanfolyam kezdete, tanfolyam befejezése, 

igénylő megnevezése, tanfolyam helyszíne, 

tanfolyam létszáma, vizsga időpontja, 

vizsgaelnök, sikeres vizsgázök száma, nem a 

bejelentett tanfolyamon sikeres vizsgázók 

száma

excel
Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

oktatásszervezői 

tevékenység végzéséhez
3/2020. BM OKF utasítás

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN

tanfolyam és a 

tanfolyamon 

résztvevők

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt-ben és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározottak szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Szolgálat

belügyi gépjárművezető, a 

biztonsági gépjárművezető, 

az oktató, továbbá a 

biztonsági gépjárművezető 

oktató, a biztonsági 

gépjárművezető 

vezetőoktató (a 

továbbiakban együtt: 

biztonsági oktató) és a 

szolgálati hajóvezető 

képzéséről és a 

vizsgakövetelmények 

teljesítéséről

név, rf, beosztási hely, szül. hely, szül. idő, 

anyja neve, lakcím, igazolvány száma,  a 

szolgálati jármű vagy szolgálati hajó vezetésére 

feljogosított személy nevét;

 a vezethető szolgálati jármű kategóriáját vagy 

a szolgálati hajó megjelölést; a jogosultsági 

kategóriákat;

az igazolvány kiállításának időpontját, a 

jogosultság érvényességének időpontját; a 

korlátozás okát, időtartamát;

a visszavonás okát, időtartamát; a vezetői 

engedély és az adott járműkategória 

érvényességi idejét; oktatói, biztonsági oktatói 

jogosultságot.

excel
Sz-Sz-B MKI, 

Humán Szolgálat

oktatásszervezői, képzési 

tevékenység végzéséhez

18/2016. (VIII. 16.) BM 

utasítás

Hszt. és vonatkozó 

jogszabály, belső 

norma szerinti kezelés 

időtartama

IGEN
képzésen 

résztvevők

Hszt. és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározott szerint

Hszt-ben és vonatkozó 

jogszabályban 

meghatározottak szerint



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Ellenőrzési Szolgálat Ellenőrzések nyilvántartása

Külső és belső ellenőrzések tapasztalatai, 

eredményei
excel

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Ellenőrzési 

Szolgálat

Külső és belső ellenőrzések 

dokumentálása, 

nyilvántartása, lekérdezése, 

statisztikai kimutatásai

33/2016. számú BM OKF 

Főigazgatói intézkedés a 

hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek 

ellenőrzési és felügyeleti 

tevékenységének 

szabályairól, 2011. évi 

CXXVIII. tv. a 

katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról, 

234/2011.(XI.10.) Korm. 

rendelet a 

katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó

egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 

végrehajtásáról, 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet a 

költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről

iratselejtesés ideje 

szerint
Nem munkavállalók

A rögzítés napjától 

számított 10 év.

Igazgató, Ellenőrzési 

szolgálat tagjai


