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XI. Építésügyek személyes adatainak kezelése 

ADATKEZELŐ: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 

1/XI. Kérelemre induló építésügyi hatósági eljárások adatkezelése 

1/XI. Adatkezelés Építésügyi hatósági eljárások adatkezelése – kérelemre induló 
eljárások 

o Érintettek kategóriái A kérelmező természetes személy 
A kérelmet benyújtó 
Jogi személy kérelmező képviselője 
Felelős tervező 
Minden további személy, akinek a jogos érdekét érinti a kérelem: 
(pld. szomszéd, vezetékjog vagy szolgalmi jog jogosultja, 
haszonélvező, vezetékjogosult - közműszolgáltató, zálogjogosult, 
további tulajdonos) 

o Személyes adatok 
kategóriái 

A kérelmet benyújtó: 
• természetes személyazonosító adatai 
• lakcíme, levelezési címe 
• telefonszáma, e-mail címe – nem kötelező 
• aláírása 
• minősége, melyben a kérelmet benyújtja (kérelmező / 

képviselő / meghatalmazott 
A kérelmező természetes személy: 
• természetes személyazonosító adatai 
• lakcíme, levelezési címe 
• aláírása 
Jogi személy kérelmező képviselője: 
• neve, aláírása 
Felelős tervező: 
• neve 
• kamarai azonosítója 
• címe, levelezési címe (melyből csak a település és 

irányítószám megadása kötelező) 
Építtetők aláírása 
Minden további személy, akinek a jogos érdekét érinti a kérelem 
(általában, az adott ügytől függnek a konkrét adatok): 
• természetes személyazonosító adatai 
• lakcíme 
• a kérelemmel érintett ingatlanhoz fűződő joga, abban 

tulajdoni hányaddal rendelkezik 
A kérelem tárgya, arra vonatkozó adatok 
Eljárási illetékmentességi kérelem esetében nyilvántartott egyéb 
adatok a kérelmezőről: 

• családi és jövedelmi viszonyai 
• kiskorú gyermekeinek, inakítv családtagjainak adatai 

o Adatkezelés célja Építésügyi hatósági eljárások kérelemre történő lefolytatása 
o Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c (1997. évi 

78. tv.) 
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Érintett hozzájárulása 6. cikk (1)a 
o Adatok forrása Kérelmet benyújtó, kérelmezők, építtetők 

További a hatóság számára jogosultsággal használható 
adatbázisok és adatforrások 

o Érintettől származó 
adat: kötelező-e 
megadni 

Az adatok megadása nélkül a kérelem nem fogadható, a hatósági 
ügy nem indítható. 

o Adattovábbítás, 
címzettek kategóriái 

• Tulajdonosok 
• Érdekelt felek 
• Szakhatóság, jogszabály szerint, amennyiben szükséges (pld. 

ÁNTSZ, Tűzoltóság, Környezetvédelmi hatóság, 
Örökségvédelem, Nemzeti Hírközlési Média Hatóság) 

• Földhivatal 
• NAV 
• Illetékhivatal  

Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben, 
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint 
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás 
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes személyes 
adatok megosztását (pld. internet / telekommunikációs 
szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos érdekünk 
érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek) személyes 
adatait továbbíthatjuk. 

o Adatkezelés 
időtartama, törlésre 
előirányzott határidő 

Bontási-, építési-, összevont-, használatbavételi-, fennmaradási 
engedélyezési eljárások, építésügyi vagy eljárási bírság kiszabása, 
bontási vagy átalakítási kötelezettség, végrehajtási eljárás, 
engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési 
eljárás: nem selejtezhető iratok, a Hivatal 15 évig őrzi azokat, 
majd levéltárnak átadásra kerülnek. 

Építésügyi hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, 
adatszolgáltatás, kötelezési ügyek, ellenőrzés; építésügyi hatósági 
tudomásulvételi eljárások (jogutódlás tudomásul vétele, 
használatbavétel tudomásul vétele): 10 év 

Építésüggyel kapcsolatos panaszok és egyéb észrevételek 
intézése, tájékoztatások, szolgáltatás körében kiadott szakmai 
nyilatkozat: 5 év 

Iratkezelési szabályzat szerint. 

2/XI. Hivatalból induló építésügyi hatósági eljárások adatkezelése 

2/XI. Adatkezelés Építésügyi hatósági eljárások adatkezelése - hivatalból induló 
vagy felkérésre történő eljárások 

o Érintettek kategóriái • A hatósági eljárást kezdeményező vagy a felkérést intéző 
személy (amennyiben a szervezeten kívüli természetes 
személy) 

• Minden további személy, akinek a jogos érdekét érinti a 
hatósági eljárás vagy a felkérés, vagy akinek az adatának 
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megismerése az eljárás szempontjából nélkülözhetetlen (pld. 
tulajdonos, építtető, kivitelező, tervező, tervdokumentáció 
készítője, elkészítésben közreműködő, szomszéd, vezetékjog 
vagy szolgalmi jog jogosultja, haszonélvező, vezetékjogosult - 
közműszolgáltató, zálogjogosult, további tulajdonos) 

• Tanúk 
o Személyes adatok 

kategóriái 
A hivatali eljárás lefolytatáshoz szükséges bármely adat, tipikusan 
(de nem kizárólag): 
• a kérelemre induló eljárások adatköre 
• egyéb érintettek természetes személyazonosító adatai 
• tulajdon- vagy egyéb joguk az eljárás tárgyához kapcsolódóan 
Kivitelezés ellenőrzési felkérés esetében tipikusan: 
• a tervező(k), a kivitelező(k), beruházók, fő- és alvállalkozók 

adatai 
• a kivitelezéssel érintett egyéb magánszemélyek adatai (pld. 

szomszéd) 
Tervező: 
• neve 
• címe 
• adószáma 
• elérhetősége 
• névjegyzékszáma 
Minden további adat, mely az adott konkrét eljáráshoz szükséges. 
Tanúk: 
• neve 
• lakcím 
• aláírás 

o Adatkezelés célja Építésügyi hatósági eljárások hivatalból vagy felkérésre történő 
lefolytatása 

o Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c (1997. évi 
78. tv.) 

o Adatok forrása Eljárást kezdeményező, felkérő vagy további, az építési hatóság 
számára jogosultsággal használható adatbázisok és adatforrások 

o Érintettől származó 
adat: kötelező-e 
megadni 

Nem releváns 

o Adattovábbítás, 
címzettek kategóriái 

• tulajdonosok 
• érdekelt felek 
• szakhatóság, jogszabály szerint, amennyiben szükséges (pld. 

ÁNTSZ, Tűzoltóság, Környezetvédelmi hatóság, 
Örökségvédelem, Nemzeti Hírközlési Média Hatóság) 

• Földhivatal 
• NAV 
• Illetékhivatal  

Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben, 
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint 
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás 
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes személyes 
adatok megosztását (pld. internet / telekommunikációs 
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szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos érdekünk 
érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek) személyes 
adatait továbbíthatjuk. 

o Adatkezelés 
időtartama, törlésre 
előirányzott határidő 

Bontási-, építési-, összevont-, használatbavételi-, fennmaradási 
engedélyezési eljárások, építésügyi vagy eljárási bírság kiszabása, 
bontási vagy átalakítási kötelezettség, végrehajtási eljárás, 
engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési 
eljárás: nem selejtezhető iratok, a Hivatal 15 évig őrzi azokat, 
majd levéltárnak átadásra kerülnek. 

Építésügyi hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, 
adatszolgáltatás, kötelezési ügyek, ellenőrzés; építésügyi hatósági 
tudomásulvételi eljárások (jogutódlás tudomásul vétele, 
használatbavétel tudomásul vétele): 10 év 

Építésüggyel kapcsolatos panaszok és egyéb észrevételek 
intézése, tájékoztatások, szolgáltatás körében kiadott szakmai 
nyilatkozat: 5 év 

Iratkezelési szabályzat szerint. 
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