KSH Adatvédelmi szabályzat 11/2020. elnöki utasítás 1. függeléke
Személyes adatokat tartalmazó adatátvételek
Adatforrás
azonosító
2066

Adatforrás adatköre

Adatforrás megnevezése
Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi
szolgálatok és intézmények adatai

1-A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek (ágazati azonosító;
székhelye; telephelye; szolgáltatás; a szolgáltatás működési formája; fenntartó típusa; férőhely);

Külföldi állampolgárok adatai

1-A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot,
állampolgárság, születési ország, lakóhely, iskolai végzettség) valamint a különböző típusú engedélyekhez
(belépés dátuma, engedély típusa, érvényessége, tartózkodás célja) kapcsolódó adatok az idegenrendészeti
nyilvántartások alapján;

Személyes adat

Megjegyzés

kapcsolattartó név
2196

név, cím, születési hely és
idő, anyja neve

2197

A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi
állampolgárok adatai

2228

Magyar és külföldi állampolgárok nemzetközi vándorlása

2279

Nonprofit szervezetek adatai

2301

Személyi jövedelemadó külföldiekre vonatkozó adatbázisa

1-A Magyarországon a migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok
demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, tartózkodási helye, országa),
valamint az egészségügyi biztosításukhoz kapcsolódó adatok (jogosultság fajtája, kezdete, érvényessége,
külföldi biztosítási jogviszony kezdete, vége és országa) a NEAK adatbázisa alapján.;
név, cím, születési hely és
idő, anyja neve, TAJ szám
1-A nemzetközi vándorlásban résztvevő magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor,
családi állapot, állampolgárság, születési ország, lakó-és tartózkodási helye), valamint a személyiadat- és
lakcím nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatok (név, anyja neve, születési hely és idő, nyilvántartás jogcíme,
be-, kikerülés oka és dátuma, elhalálozás helye és ideje).;
név, cím, születési hely és
idő, anyja neve
1-Nonprofit szervezetek azonosító adatai, elérhetősége, képviselője, tevékenységi kódja.;
képviselő neve, címe,
1-Külföldi állampolgárok személyi jövedelemadó adatai (az 53-as adóbevallásban szereplő összes mutató);
adóazonosító

2302

Egyéni vállalkozók adóbevallásai (53)

1-Egyéni vállalkozók adóbevallásai;

2306

Hegyközségi Adatok

1-A gazdasági aktában nyilvántartott szőlőterület használó személyes adatai;
2-A használt szőlőterület alapvető jellemzői: területnagyság, használat időszaka, termő/nem termő állapot;
3-Ültetvény jellemzői: területnagyság, fajtaösszetétel, kora, művelésmódja, ültetvénysűrűség;

adóazonosító

2307

ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer)

1-Szarvasmarhát tartók címállománya;

2308

BIR (Baromfi Információs Rendszer)

1-Engedéllyel rendelkező keltetőállomások címállománya;

név, adóazonosító, lakcím,
GA-szám
adóazonosító
adóazonosító

népszámlálás, népmozgalom

népszámlálás, népmozgalom

népszámlálás, népmozgalom
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2309

Agrártámogatásban részesülő gazdálkodók nyilvántartása

2326

Munkavállalók és egyéni vállalkozók járulékadatai

2367

ÁFA adónemben végzett adóellenőrzések eredménye

2368

SZJA adónemben végzett adóellenőrzések eredménye

2378

Felügyelt pénzügyi szervezetek és nyilvántartott biztosításközvetítők
listája

1-Tárgyévet megelőző év január 1 - december 31. közötti időszakban történt kifizetések jogcímenként,
gazdasági évenként megyei és ügyfél típusa szerinti megbontásban.;
2-Tárgyévet megelőző év január 1 - december 31. közötti időszakban igényelt területalapú támogatások
kérelmeinek darabszáma és igényelt és jóváhagyott területe (amennyiben rendelkezésre áll), jóváhagyott összeg
(amennyiben rendelkezésre áll), a kifizetett előleg összege, valamint a borítékok összege jogcímenként.;
3-Tárgyévet megelőző év január 1 - december 31. közötti időszakban igényelt állatalapú támogatások
kérelemszáma, a kérelmek által érintett egyedszám valamint a borítékok összege jogcímenként.;
4-Tárgyévet megelőző év január 1 - december 31. közötti időszakban igényelt és jóváhagyott EMVA
támogatások összege jogcímenként megyei és ügyfél típusa szerinti bontásban.;
5-Tárgyévet megelőző év január 1 - tárgyév június 30. közötti időszakban történt kifizetések jogcímenként,
gazdasági évenkénti megyei és ügyfél típusa szerinti megbontásban.;
6-Tárgyévet megelőző évre vonatkozó területalapú támogatások igényelt és jóváhagyott támogatási összege
jogcímenként megyei és ügyfél típusa szerinti megbontásban, valamint az igényelt és jóváhagyott területek
jogcímenként megyei, ügyfél típusa és hasznosítási kódonkénti bontásban.;
7-Tárgyévet megelőző évre vonatkozó állatalapú támogatások kérelemszáma, állatlétszáma és a jóváhagyott
támogatásösszegek jogcímenként megyei és ügyfél típusa szerinti bontásban;
8-Tárgyévet megelőző év január 1 - december 31. közötti időszakban igényelt és jóváhagyott EMVA
támogatások összege és kérelemszáma jogcímenként megyei és ügyfél típusa szerinti bontásban.;
9-Tárgyév január 1 - október 31. közötti időszakban történt kifizetések jogcímenként, gazdasági évenként
megyei és ügyfél típusa szerinti megbontásban.;
10-Tárgyév január 1 - október 31. közötti időszakban igényelt területalapú támogatások kérelmeinek
darabszáma és területe, valamint a kifizetett előleg összege jogcímenként.;
11-Tárgyév január 1 - október 31. közötti időszakban igényelt állatalapú támogatások kérelemszáma és a
kérelmek által érintett egyedszám jogcímenként.;
12-Tárgyév január 1 - október 31. közötti időszakban igényelt és jóváhagyott EMVA támogatások összege és a név, adóazonosító, ügyfél
november-december hónapokban várható kötelezettségvállalás jogcímenként.;
azonosító
13-Támogatást igénylő
adatai;
név, születési hely, idő,
1-Alkalmazásban
állók, ügyfelek
egyéni vállalkozók
és őstermelők adóadatai;
anyja neve, TAJ,
adóazonosító
1-Társas vállalkozások 5 adóévre visszamenőleg rögzített: befizetendő többletadó-, visszaigényelhető adó-,
adóbírság-, mulasztási bírság-, késedelmi pótlék összege ÁFA adónemben.;
2-Egyéni vállalkozók (5 évre visszamenőleg) befizetendő többletadó-, visszaigényelhető adó- , adóbírság-,
mulasztási bírság-, késedelmi pótlék összege ÁFA adónemben.;
adóazonosító
1-Egyéni vállalkozók (5 évre visszamenőleg) befizetendő többletadó-, visszaigényelhető adó-, adóbírság-,
mulasztási bírság-, késedelmi pótlék összege személyi jövedelemadó adónemben.;
adóazonosító
1-Pénzügyi szervezetek és biztosításközvetítők listája;
név, cím

népszámlálás
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2409

Őstermelői nyilvántartás

1-Az őstermelői igazolvánnyal rendelkező gazdák egyedi adatai (név, cím, születési hely és idő, azonosító
szám, adószám, adóazonosító, ügyfél-azonosító, igazolvány száma, agrárkamarai nyilvántartási száma,
családtagi minőség);
2-Az őstermelők által használt földterületre vonatkozó adatok (használat jogcíme, földterület helye, nagysága,
művelési ága);
3-Állattartásra alkalmas épületeik adatai (helye, tartott állatfaj megnevezése);
4-Termesztett növénykultúrákra vonatkozó adatok (fajok megnevezése, termőterületük, termelés volumene,
értékesített termék megnevezése és mennyisége);
5-Állati termékekre vonatkozó adatok (fajok megnevezése, értékesíteni kívánt termék neve és mennyisége);
6-A tevékenység jellegére vonatkozó adat (állattenyésztés, növénytermesztés, virágtermesztés,
erdőgazdálkodás, bortermelés, vadon gyűjthető termékek gyűjtése);
7-az őstermelői tevékenység megnevezése (ÖVTJ-kód);

2451

Juh és kecsketartó tenyészetek listája

1-Juh és kecsketatartó tenyészetek címállománya;
2-Juh és kecske létszám;

2471

TIR (Tenyészet Információs Rendszer)

1-Állatot tartók címállománya;

2473

Családi gazdaságok részletes nyilvántartása

1-A családi gazdaság azonosító adatai gazdaságonként;
2-A gazdálkodó család tagjainak azonosító adatai családtagonként;
3-A családi gazdaság részét képező termőföldek adatai településenként és helyrajzi számonként;
4-Módosító kérelmek nyilvántartásba vételének időpontja gazdaságonként és módosításonként;

név, cím, adóazonosító

név, cím
név, cím, születési idő

Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező természetes személyek adatai

1-A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatok minden magyarországi bejelentett lakcímmel
rendelkező természetes személyre egyedi azonosításra alkalmas módon;

2485

Személyi szintű havi munkaügyi adatok a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről

1-Személyi szintű havi munkaügyi adatok a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő
szervezetekről;

2486

Agrárkamarai tagjegyzék

1-Agrártevékenységi körök;
2-Címadatok;
3-Üzletipartner adatok;

2481

név, cím, születési idő,
adóazonosító
név, cím, születési hely, idő,
anyja neve, személyi szám népszámlálás

adóazonosító

2488

2489

2490

2491

A köznevelésben, felsőoktatásban és doktori képzésben résztvevő tanulók, 1-A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) szereplő minden természetes személyre vonatkozó
hallgatók adatai
iskolázottsági adatai egyedi azonosításra alkalmas módon.;
2-A Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR) szereplő minden természetes személyre vonatkozó
iskolázottsági adatok egyedi azonosításra alkalmas módon.;
1-Csecsemőgondozási díjban (CSED) részesülők adatállománya;
2-Gyermekgondozási díjban (GYED) részesülők adatállománya;
3-Táppénzben részesülők adatállománya;
4- Örökbefogadói díjban (ÖFD) részesülők állománya
Gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), gyermeknevelési
1-Gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesülők adatállománya;
támogatásban (GYET), valamint fogyatékossági támogatásban részesülők 2-Gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülők adatállománya;
adatai
3-Fogyatékossági támogatásban részesülők adatállománya;

név, cím, születési idő,
adószám, adóazonosító

név, cím, születési hely, idő,
anyja neve, TAJ, oktatási
azonosító
népszámlálás

Csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban (GYED),
örökbefogadói díjban (ÖFD), valamint táppénzben részesülők adatai

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat, valamint
szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokat igénybevevők adatai

1-Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybevevők adatállománya;
2-Pénzbeli és természetbeni ellátásokat igénybevevők adatállománya;

név, születési dátum, TAJ,
cím

népszámlálás

név, születési dátum, TAJ,
cím

népszámlálás

név, születési dátum, TAJ,
cím

népszámlálás
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Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők
adatai
Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező személyek adatai
jogviszony szerint (TAJ-BSZJ nyilvántartás)

1-Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők adatállománya;

2497

Személyi jövedelemadó bevallást benyújtók adatai

1-Személyi jövedelemadó bevallást benyújtó természetes személyek cím adatai;

2499

1-Azon munkavállalók adóazonosító adata, melyek munkáltatója a Q ágazatba tartozik;

2504

Munkaügyi adatok a Honvédelmi Minisztérium számfejtési köréből, az
adminisztratív forrásból származó adatok kiegészítéséhez
Pályázat útján K+F célú támogatást elnyertek listája

2526
2538

Szarvasmarha egyedek részletes adatai
Elemi adatok a Nemzeti Szívinfarktus Regiszterből

8047

Foglalkoztatók biztosítotti bejelentő és változásbejelentő adatai

1-Szarvasmarha egyedek részletes adatai;
1-A szívinfarktussal kezelt betegek adatai: TAJ, nem, születési dátum
2-Kórházi felvételi adatok
3-Kórelőzményi adatok
4-Kezelési adatok
5-Távozási adatok
1- Biztosítottak adatai a folglakoztatók bejelentése alapján

8048

Nyilvántartott álláskeresők egyedi adatai

1-Nyilvántartott álláskeresők adatai;

9006

Halottvizsgálati bizonyítvány

1-A 6 napnál idősebb elhaltak személyazonosító és halálokra vonatkozó adatai

9007

Perinatális halálozási (kórszövettani) értesítő

9008

Perinatális halottvizsgálati bizonyítvány

1-A már kitöltött és a KSH-nak megküldött "Perinatális halottvizsgálati bizonyítvány" haláloki adatainak
pontosítása;
1-A 0-6 napos korban meghaltak halálokra személyazonosító és vonatkozó adatai;

9009

Lakcímváltozásokról szóló adatszolgáltatás

2492
2496

9011

Értesítő a Halottvizsgálati bizonyítvány módosításáról

1-Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak személyes adatai a jogosultság jogcíme szerint, egyedi azonosításra
alkalmas módon;

1-A pályázó adatai, a tárgyévben kifizetett páyázati összegek és egyéb ismérvei;

név, születési dátum, TAJ,
cím

népszámlálás

név, születési dátum, TAJ,
cím

népszámlálás

név, cím, adóazonosító

népszámlálás

adóazonosító
kapcsolattartó név, e-mail
cím, telefonszám
kapcsolattartó név, cím

TAJ, születési dátum
név, születési hely, idő,
anyja neve, adóazonosító,
TAJ

népszámlálás

születési idő, TAJ
népszámlálás
név, cím, születési hely, idő,
anyja neve, TAJ,
anyakönyvi azonosító
népmozgalom
születési hely, idő
népmozgalom
név, cím, születési hely, idő,
anyja neve, TAJ,
anyakönyvi azonosító
népmozgalom

1-Állandó vándorlás, név, nem, kor, családi állapot, állampolgárság, és a vándorlásban érintett címek szerint;
2-Ideiglenes vándorlás név, nem, kor, családi állapot, állampolgárság, település és lakcím szerint;
3-Ideiglenes visszavándorlás név, nem, kor, családi állapot, állampolgárság, település és lakcím szerint;
4-Állandó költözés név, nem, kor, családi állapot, állampolgárság és a költözésben érintett címek szerint;
5-Ideiglenes költözés név, nem, kor, családi állapot, állampolgárság és a költözésben érintett címek szerint;

1-A már kitöltött és a KSH-nak megküldött "Halottvizsgálati bizonyítvány" haláloki adatainak pontosítása

név, cím, születési hely és
idő

népszámlálás, népmozgalom

anyakönyvi azonosító

népmozgalom

