
2.4.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró 

(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, 

kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke 

I. Az adatbázis neve: Szolgáltatási díj  

Az adatkezelés jogalapja: az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott 

szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 

kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (3) 

bekezdés b) pontja, 21. §-a, 21/A. §-a valamint a Koordináló szerv által fizetendő 

hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet. 

Az adatbázis formátuma:  

 a szolgáltatás műszaki tartalmára vonatkozó (mennyiségi adattartalmú) táblázatok 

excel-fájl formátumban 

 Teljesítésigazolás pdf formátum 

 Teljességi nyilatkozat pdf formátum, 

 Naptári évre szóló éves gyűjtési terv excel-fájl 

 minősítési engedély pdf formátum 

 egyéb igazoló dokumentumok, nyilatkozat formátuma a tárgytól függően pdf, vagy 

excel-fájl  

 

Az adatkezelés célja: a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által ellátott 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára és mennyiségére 

vonatkozó szám- és szöveges adatokból az adott negyedévre vonatkozó szolgáltatási díj 

megállapítása 

 

Az adatkezelés időtartama: az adatszolgáltatásra kötelezett a tárgynegyedévet követő hónap 

5 napjáig teszi meg a rendszeres és strukturált adatszolgáltatást, a feldolgozás időtartama 

változó. 

 

Az érintettek köre: hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 

 

Az adatok forrása: az NHKV Zrt. által készített formatáblázatokat a közszolgáltatók töltik ki a 

jogszabályi előírások szerint vezetett nyilvántartásaik alapján. 

 

 

II. Az adatbázis neve: Településsoros nyilvántartás szám- és szöveges adatokkal 

Az adatkezelés jogalapja: az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott 

szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 

kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (4), illetve 

22. § (1) bekezdés d) pontja, 20. § (4) bekezdés c) és d) pontja, 21. §-a, 21/A. §-a valamint a 

Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 

24.) NFM rendelet. 



Az adatbázis formátuma: excel-fájl formátum 

Az adatkezelés célja: adott településen mely közszolgáltató milyen időszakban végzett 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 

Az adatkezelés időtartama: folyamatos 

 

Az érintettek köre: hulladékgazdálkodási közszolgáltatók, ellátásért felelősök 

Az adatok forrása: a Központi Statisztikai Hivatal Helységnévtár elnevezésű kiadványa és az 
NHKV Zrt. honlapján keresztül az érintettek által teljesített adatszolgáltatás, mely ellátási 
szempontból országosan 3155 települést és 9 797 561 fő érint. 
 
 
III.  Az adatbázis neve: Bérszámlázási és Tömeges számlázási költségek kifizetése 
 
Az adatkezelés jogalapja: NHKV Zrt. határozat 
 
Az adatbázis formátuma: excel 
 
Az adatkezelés célja: A tulajdonosi jogkört gyakorló engedélye alapján kifizethető keretösszeg 
nyomon követése 
 
Az adatkezelés időtartama: 2016.04-keret kimerüléséig 
 
Az adatkezeléssel érintettek köre: bérszámlázók, TSZ megállapodást aláírók 
 
Az adatok forrása: szállítói számlák, banki nyilvántartás 

 
 
IV. Az adatbázis neve: Kintlévőség nyilvántartás 
 
Az adatkezelés célja: Kintlévőség közszolgáltatókkal való egyeztetése 
 
Az adatbázis formátuma: excel 
 
Az adatkezelés jogalapja: Vevői, szállítói folyószámla -számviteli tv. alapján 
 
Az adatkezelés időtartama: 2016.04.01-2017. évi elszámolás végig 
 
Az adatkezeléssel érintettek köre: közszolgáltatók 
 
Az adatok forrása: szállítói számlák, kompenzációs megállapodások, banki nyilvántartás 

 

 

V. Az adatbázis neve: NexOn, NexonPort 
 
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása illetve jogszabályi felhatalmazás alapján 
 
Az adatbázis formátuma: szenzitív adat 



Az adatkezelés célja: Az NHKV Zrt-nél munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban állók, 
felügyelő bizottsági tagok és igazgatósági tagok személyes és munkaügyi adatainak 
nyilvántartása.  
 
Az adatkezelés időtartama: folyamatos 
 
Az érintettek köre: Az NHKV Zrt-vel jogviszonyban álló magánszemélyek 
 
Az adatok forrása: magánszemély kötelező, és önkéntes adatszolgáltatása 

 

VI. Az adatbázis neve:  DMSOne 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása illetve jogszabályi felhatalmazás alapján 
 
Az adatbázis formátuma: szenzitív adat 
 
Az adatkezelés célja: A HR és munkaügyi tevékenység folytatása során keletkezett iratok 
iktatására szolgál.  
 
Az adatkezelés időtartama: folyamatos 
 
Az érintettek köre: Az NHKV.Zrt-vel jogviszonyban álló magánszemélyek, az NHKV Zrt-vel 
szerződéses viszonyban álló jogi személyek, hatóságok 
 
Az adatok forrása: magánszemélyek, jogi személyek, hatóságok, hivatalos szervek 
 

 

VII. Az adatbázis neve: „haszona_elsz_201XQX” Excel táblázat formátumban 

Az adatkezelés jogalapja: Az NHKV Zrt. a Koordináló szerv által fizetendő 

hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet szerint a 

végzett tevékenység alapján negyedévente fizetendő szolgáltatási díj számításánál 

figyelembe veendő a közszolgáltató részére biztosított közszolgáltatási díjat, díjalapot a Ht., 

valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 

szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján figyelembe veendő csökkentő 

elemek. 

Az adatbázis formátuma: Microsoft Excel 

Az adatkezelés célja: 13/2016. (V.24.) NFM rendeletben a Koordináló szerv által fizetendő 

hulladékgazdálkodási szolgáltatási díj megállapítása 

Az adatkezelés időtartama: negyedéves 

Az érintettek köre: A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2§ 37. pont szerinti 

Közszolgáltató aki hulladékgazdálkodási közfeladatot végzett. 

Az adatok forrása: Közszolgáltatók haszonanyag értékesítéséből származó adatok 

 


