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KÖZHITELES CÍMREGISZTER KIALAKÍTÁSA 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) a 

nemzeti adatvagyon részét képező közhiteles nyilvántartások adatkezelőjeként 

és adatfeldolgozójaként Magyarország közigazgatási intézményrendszerének 

meghatározó szerve.  

 

Feladatait két nagy területre lehet bontani:  

• igazgatási szervként hatósági feladatokat lát el,  

• emellett szolgáltató központként adatszolgáltatással vagy informatikai 

szolgáltatások biztosításával támogatást nyújt más szervezetek munkájához. 

 

 

 

A KEKKH  többek között adatkezelőként vezeti, illetőleg adatfeldolgozóként 

működteti: 

• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását 
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KEKKH és a KCR kapcsolata 

 
A KCR-hez két nyilvántartás kapcsolódik: a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartás (SZL) és az ingatlan-nyilvántartás (INY). 

 

• Az SZL és annak részét képező Címnyilvántartás adatkezelője és 

adatfeldolgozója a KEKKH. 

• A KCR a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás 

útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és 

önkormányzati nyilvántartások számára.  

• A központi címregiszter működtetéséért felelős szervként a Kormány 

a KEKKH-t jelölte ki. 
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KEKKH szerepe a KCR projektben 

 

KEKKH költségvetése: br. 229.000.000,-Ft 

Támogatási szerződés megkötése: 2013.02.07. 

Projekt fizikai zárása: 2015.06.30 

 

Főbb feladatok: 

- Jogszabályi háttér kialakításában való 
közreműködés 

- Adatellenőrzési feladatokban való közreműködés 

- Új jogi szabályozáson alapuló műszaki megvalósítás 
(KCR rendszer kialakítása) 
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KEKKH szerepe a KCR projektben – 
Jogszabályi háttér 

 
- Etalon (KCR) nyilvántartás létrehozása, a nyilvántartások közötti 

együttműködés elősegítése érdekében (2013. évi CCXX. törvény 
(Interop. tv.), KCR vonatkozásában 2015. január 1. napján lépett 
hatályba) 

- Címek felülvizsgálata , adatellenőrzési feladatok elvégzése az 
ősfeltöltési állomány előállításának érdekében (216/2014. (VIII. 28.) 
Korm. Rendelet) 

- Központi címregiszterről és címkezelésről szóló jogszabály 
(345/2014. (XII. 23.) Korm. Rendelet), egységes címkezelési eljárás 
meghatározása 
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KEKKH szerepe a KCR projektben – 
Jogszabályi háttér 
A központi címregiszter bevezetéséhez szükséges törvénymódosítások a 
következő törvényeket érintették: 

 

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény (Nytv.),  

- Nytv. Kiegészítése a KCR fogalmával 

- SZL források pontosítása 

- Kiegészítette az adattartalmat a címkoordinátákkal 

- Helyrajzi számok nyilvántartását a 2015. január 1-e előtti címekre korlátozta (KCR-nek nem 
része a helyrajzi szám) 

- az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános 
szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény (Interop. tv.), 

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 
törvény (Díjtörvény),  

- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) és  

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.). 
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KEKKH szerepe a KCR projektben – 

Adatellenőrzés 
• A 2014.09.01-én induló adatellenőrzéshez a KEKKH 5.490.883 db 

címet adott át az SZL-ből felülvizsgálat céljából. 

 

• A 2014.09.01. és 2014.12.15. között, valamint a 2015.01.01. után 

folytatódó jelen napjainkig az adatellenőrzési időszak alatt eddig 

összesen 2.130.133 db cím került felülvizsgálatra a jegyzők által. 

 

• A KCR etalon adatbázisba pedig eddig 1.476.116 db cím került 

betöltésre. 
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KEKKH szerepe a KCR projektben – Műszaki 
megvalósítás 

 
- Ősfeltöltés 

- KCR rendszer létrehozása 

- KCR – SZL adatkapcsolat kialakítása 

 

Két szakaszos bevezetés 
- A központi címregiszter 2015. január 1-jén kezdte meg 

működését. 

- 2015.07.01-t követően pedig egy korszerű technológián 
alapuló, a címképzés használatát segítő, teljesen új, 
felhasználó barát alkalmazás bevezetése kezdődik meg. 

 



KEKKH jövőbeni szerepe (2015.07.01 után) 

 

- KCR alkalmazás és kapcsolódó adatbázis 
üzemeltetése, KCR-SZL, KCR-INY 
adatszinkronizáció és karbantartás 

- KCR jogszabályi keretei között folyamatos 
szakmai támogatás nyújtása 

- Címképző szerv hatáskörébe nem tartozó 
címadatokat érintő feladatok ellátása 

- Címadatok változásának, javításának nyilvántartáson 
történő átvezetése, folyamatos nyomonkövetése 
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