
A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred által fenntartott 
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 
 
 

1. Személyügyi nyilvántartás 
formátum: papír alapú, elektronikus 
adatkezelés célja: a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 
(a továbbiakban: Haktv.) 10. § (3) bekezdés 
adatkezelés jogalapja: Haktv. 10. § (1) bekezdés 
adatkezelés időtartama: Haktv. 10. § (4) bekezdés 
érintettek köre: Haktv. 10. § (1) bekezdés  
 
2. Pénzügyi nyilvántartás 
formátum: papír alapú, elektronikus 
adatkezelés célja: Haktv. 19. § (3) bekezdés 
adatkezelés jogalapja: Haktv. 19. § (1) bekezdés 
adatkezelés időtartama: Haktv. 19. § (4) bekezdés 
érintettek köre: Haktv. 19. § (1) bekezdés  
 
3. Fegyelmi nyilvántartás 
formátum: papír alapú, elektronikus 
adatkezelés célja: Haktv. 14. § (3) bekezdés 
adatkezelés jogalapja: Haktv. 14. § (1) bekezdés 
adatkezelés időtartama: Haktv. 14. § (4) bekezdés 
érintettek köre: Haktv. 14. § (1) bekezdés  
 
4. Szolgálatteljesítési idő nyilvántartása 
formátum: papír alapú, elektronikus 
adatkezelés célja: Haktv. 18. § (4) bekezdés 
adatkezelés jogalapja: Haktv. 18. § (1) bekezdés 
adatkezelés időtartama: szolgálati viszony megszűnése 
érintettek köre: Haktv. 18. § (3) bekezdés  
 
5. Be-és kilépés nyilvántartás 
formátum: papír alapú, elektronikus 
adatkezelés célja: Haktv. 21. § (1) bekezdés 
adatkezelés jogalapja: Haktv. 21. § (1) bekezdés 
adatkezelés időtartama: Haktv. 21. § (4) bekezdés 
érintettek köre: Haktv. 21. § (2)-(3) bekezdései  
 
6. Képrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer nyilvántartás 
formátum: papír alapú, elektronikus 
adatkezelés célja: Haktv. 22. § (1) bekezdés 
adatkezelés jogalapja: Haktv. 22. § (3) bekezdés 
adatkezelés időtartama: Haktv. 22. § (5) bekezdés 
érintettek köre: Haktv. 22. § (1) bekezdés  

 
7. Kiválasztási eljárás adatainak nyilvántartása 
formátum: papír alapú, elektronikus 



adatkezelés célja: Haktv. 23. § (1) bekezdés 
adatkezelés jogalapja: Haktv. 23. § (1) bekezdés 
adatkezelés időtartama: Haktv. 23. § (1) bekezdés 
érintettek köre: Haktv. 23. § (1) bekezdés  
 
8. Kiértesíthetőségi nyilvántartása 
formátum: papír alapú, elektronikus 
adatkezelés célja: Haktv. 24. § (1) bekezdés 
adatkezelés jogalapja: Haktv. 24. § (1) bekezdés 
adatkezelés időtartama: Haktv. 24. § (4) bekezdés 
érintettek köre: Haktv. 24. § (1) bekezdés  
 
9. Alkalmassági nyilvántartása 
formátum: papír alapú, elektronikus 
adatkezelés célja: Haktv. 8. § (1) bekezdés 
adatkezelés jogalapja: Haktv. 8. § (1) bekezdés 
adatkezelés időtartama: Haktv. 8. § (6) bekezdés 
érintettek köre: Haktv. 8. § (1) bekezdés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


