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I.

Általános rész – az együttműködő szerv és az
információátadási szabályzat alapadatai

1. Az együttműködő szerv alapadatai
Hivatalos teljes név
Adószám

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Polgármesteri Hivatal
15735856-2-43

2. Az információátadási szabályzat alapadatai
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 67. § (1) bekezdése szerint az azonos
hatáskörű területi államigazgatási szervek tekintetében az irányító államigazgatási szerv,
területi kamarák tekintetében az országos kamara, e szervekre kiterjedő hatállyal egységes
információátadási szabályzatot fogadhat el.
2.1.

Egyedi információátadási szabályzat alapadatai

Verzió

Információátadási Szabályzat –
Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerületi Polgármesteri Hivatal
v1

Kiadás dátuma

Tervezet

Hatályosság kezdete

2018.01.01.

Irányító államigazgatási szerv/országos
kamara vezetőjének jóváhagyása

Igen/Nem

Egyedi információátadási szabályzat
megnevezése
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II.

Különös rész – az egyes nyilvántartások és a hozzájuk
tartozó adatátadási felületek adatai

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai)




Humánszolgáltatási Iroda
Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda – Ügyvitelszervezési és Controlling
Csoport
Általános Igazgatási Csoport

2. Humánszolgáltatási Iroda, mint együttműködő szerv, ügycsoport
szakterülete
2.1. Információforrások regiszterének tartalma
2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
o 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 hatáskörből fakadó feladatok felsorolása:
o szociális ellátások utalása, kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása
o esély egyenlőségi ügyek
o jegyzői gyámhatósági feladatok keretében: a bírósági/társhatósági megkeresésekben kért
környezettanulmányok elkészítése
o a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépítési/vásárlási kedvezmény,
otthonteremtési támogatás és/vagy kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez jegyzői
igazolás kiadása
o végrehajtási ügyek
 kiadott szakhatósági állásfoglalások felsorolása: ---------------- szerződési kötelezettség(ek) felsorolása:----------------
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Szociális támogatást
igénylőkkel
kapcsolatos adatok

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Szociális területtel
kapcsolatos adatok
nyilvántartása

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

-

Nem

Nem

Jogszabályi
hivatkozás

1993. évi III.
törvény

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.
Közhiteles adat
rövid, köznapi neve

Közhiteles adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)

Melyik nyilvántartásban
szerepel

-------------------------2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.
Adat jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Elsődleges/M
ásodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Név

Név

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Születési név

Születési név

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakóhely

Lakóhely

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adat rövid, köznapi
neve

7

Melyik nyilvántartásban
szerepel

Szociális támogatást
igénylőkkel kapcsolatos
adatok
Szociális támogatást
igénylőkkel kapcsolatos
adatok
Szociális támogatást
igénylőkkel kapcsolatos
adatok

Adat rövid, köznapi
neve

Adat jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Elsődleges/M
ásodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Tartózkodási hely

Tartózkodási
hely

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Anyja neve

Anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyerekek nevei

Gyerekek
nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyerekek száma

Gyerekek
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Férj/Feleség
élettárs adatai

Férj/Feleség
élettárs adatai

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási
körülmények

Lakhatási
körülmények

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Megítélt
támogatások
típusa
Megítélt
támogatások
összege

Megítélt
támogatások
típusa
Megítélt
támogatások
összege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Szociális támogatást
igénylőkkel kapcsolatos
adatok
Szociális támogatást
igénylőkkel kapcsolatos
adatok
Szociális támogatást
igénylőkkel kapcsolatos
adatok
Szociális támogatást
igénylőkkel kapcsolatos
adatok
Szociális támogatást
igénylőkkel kapcsolatos
adatok
Szociális támogatást
igénylőkkel kapcsolatos
adatok
Szociális támogatást
igénylőkkel kapcsolatos
adatok
Szociális támogatást
igénylőkkel kapcsolatos
adatok

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Az együttműködő szerv által a 2.1. fejezetben ismertetett információk, adatok elektronikus úton
való átadási formáját, technikai, technológiai megoldását felső szinten bemutató, összefoglaló
fejezet.
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az
együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító

Együttműködés
formája

Gyakoriság

Nyilvános /
Nem
nyilvános

Nem nyilvános esetén
a jelölés indoklása

Szociális
támogatást
igénylőkkel
kapcsolatos adatok

Egyszerű

Egyszeri

Nem

Nem publikus
személyes adat

2.1.5.2. Szociális támogatást igénylőkkel kapcsolatos adatok nyilvántartásának elektronikus
információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: A személyes adatok védelmének
érdekében.
2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk
köre, leírása
Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.
Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni:
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése

Név
Születési név
Lakóhely
Tartózkodási hely
Anyja neve
Gyerekek nevei
Gyerekek száma
Férj/Feleség
élettárs adatai
Lakhatási
körülmények
Megítélt
támogatások
típusa

Adat típusa

Adat
hossza

Adat formátuma

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

Betű, szám
Betű, szám
Betű, szám
Szám
Betű
Betű
Szám
Betű, szám

N
N
N
N
N
N
N
N

WinSzoc
WinSzoc
WinSzoc
WinSzoc
WinSzoc
WinSzoc
WinSzoc
WinSzoc

N
N
N
N
N
N
N
N

Betű

N

WinSzoc

N

Betű

N

WinSzoc

N
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Egyéb tartalmi,
kezelési
információk

Megítélt
támogatások
összege

Szám

N

WinSzoc

N

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan,
továbbá a jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek.
Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie,
ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges
adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének
indokát, jogszabályi hivatkozás megadását.
A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: drpatocsa@bp22.hu
A hivatalosan igénybe vehető Hivatali Kapu cím rövid név: BP22PHIV
2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:




a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,
a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8
napon belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás
a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal
elektronikus információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás
időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét
biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az
alábbi adatokra kell kitérni:






ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben
regisztrálja a nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt
feltételeknek. A beérkező kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja
a kérelmező személyét, majd iktatja a kérelmet rendszerében.
ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az
engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a
nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a nyilvántartásokon.
adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok a Szociális Ellátási Csoport
által legalább évente 2 alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása
esetén az adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell.
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2.1.5.3. Szociális támogatást igénylőkkel kapcsolatos adatok nyilvántartásának elektronikus
információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása
2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül
az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak
megfelelően lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás
szerint kell adatot szolgáltatni.
2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályváltozás
miatt nem tartozik a polgármesteri hivatalhoz.
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3. Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda – Ügyvitelszervezési és
Controlling Csoport, mint együttműködő szerv, ügycsoport
szakterülete
3.1. Információforrások regiszterének tartalma
3.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
o 2016. évi CL. törvény - az általános közigazgatási rendtartásról
o 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről
o 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről
o 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról
 hatáskörből fakadó feladatok felsorolása:
o A Polgármesteri Hivatal működését, tevékenységét érintő, igazgatásszervezési és
ügyvitel szervezési feladatokat eredményező projektek irányítása
o Az ügyintézés fejlesztésével, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos igazgatás szervezési
és ügyvitel szervezési feladatok
o A Polgármesteri Hivatal controlling rendszerének kialakítása, a controlling feladatok
ellátása
o A
Polgármesteri
Hivatal
belső
irányítási
rendszerének
fejlesztésével,
szabályozottságával, a közigazgatási kontrolling tevékenységgel kapcsolatos feladatok
o A Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelésével kapcsolatos feladatok
o Az elektronikus rendszerek, mobilalkalmazások fejlesztésével kapcsolatos feladatok
ellátása
o Hivatali Kapu kezelésével kapcsolatos feladatok
o A Hivatal irattárazási tevékenységének ellátása, az irattárak kezelése
 kiadott szakhatósági állásfoglalások felsorolása: ---------------- szerződési kötelezettség(ek) felsorolása:----------------------
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3.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése
Iratkezelő rendszer
partnertörzs

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Beérkező és kimenő iratok
nyilvántartásához
szükséges partnertörzs

Közzététel
helye

Nem

-

Közhiteles
Jogszabályi
(Igen / Részben /
hivatkozás
Nem)
Nem
2016. évi CL.
törvény

3.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.
Közhiteles adat
rövid, köznapi neve

Közhiteles adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű /
Automatikus)

Melyik nyilvántartásban
szerepel

-------------------------3.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.
Adat rövid, köznapi
neve

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános (I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Előtag

Előtag

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vezetéknév

Vezetéknév

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Keresztnév

Keresztnév

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Cégnév

Cégnév

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs

Adat rövid, köznapi
neve

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános (I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Rövid cégnév

Rövid cégnév

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ország kód

Ország kód

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Város

Város

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Irányítószám

Irányítószám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Utca

Utca

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület típusa

Közterület
típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Házszám

Házszám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Emelet

Emelet

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ajtó

Ajtó

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adószám

Adószám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telefon1

Telefon1

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telefon2

Telefon2

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fax

Fax

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

E-mail

E-mail

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bankszámlaszám

Bankszámlaszám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs

Adat rövid, köznapi
neve

Megjegyzés
Igazolvány szám
Cégjegyzék szám

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Megjegyzés
Igazolvány
szám
Cégjegyzék
szám

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános (I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Születési név

Születési név

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Születési hely

Születési hely

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Születési dátum

Születési
dátum

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Anyja neve

Anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Neme

Neme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Levelezési ország
kód

Levelezési
ország kód
Levelezési
város
Levelezési
irányítószám
Levelezési
utca
Levelezési
közterület
típusa
Levelezési
házszám
Levelezési
emelet

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Levelezési város
Levelezési
irányítószám
Levelezési utca
Levelezési
közterület típusa
Levelezési
házszám
Levelezési emelet
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs
Iratkezelő rendszer
partnertörzs

Adat rövid, köznapi
neve

Levelezési ajtó

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános (I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Levelezési ajtó

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Iratkezelő rendszer
partnertörzs

3.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Az együttműködő szerv által a 3.1. fejezetben ismertetett információk, adatok elektronikus úton
való átadási formáját, technikai, technológiai megoldását felső szinten bemutató, összefoglaló
fejezet.
3.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül
az együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító

Iratkezelő rendszer
partnertörzs

Együttműködés
formája
Egyszerű

Gyakoriság

Egyszeri
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Nyilvános
/ Nem
nyilvános
Nem

Nem nyilvános
esetén a jelölés
indoklása
Nem publikus
személyes adat

3.1.5.2. Iratkezelő rendszer partnertörzs nyilvántartásának elektronikus információátadási
felület, szolgáltatás műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: A személyes adatok védelmének
érdekében.
3.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk
köre, leírása
Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.
Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni:
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése

Adat típusa

Adat
hossza

Előtag

Betű

N

Vezetéknév

Betű

N

Keresztnév

Betű

N

Cégnév

Betű

N

Rövid cégnév

Betű

N

Ország kód

Szám

N

Város

Betű

N

Irányítószám

Szám

N

Utca

Betű

N

Közterület típusa

Betű

N

Házszám

Szám

N

Emelet

Szám

N

Ajtó

Szám

N

Adószám

Szám

N

Telefon1

Szám

N

Telefon2

Szám

N

Fax

Szám

N
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Adat
formátuma

DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Egyéb tartalmi,
kezelési
információk

Betű, szám

N

Szám

N

Betű, szám

N

Igazolvány szám

Szám

N

Cégjegyzék
szám

Szám

N

Születési név

Betű

N

Születési hely

Betű

N

Születési dátum

Szám

N

Anyja neve

Betű

N

Neme

Betű

N

Levelezési
ország kód

Szám

N

Levelezési város

Betű

N

Levelezési
irányítószám

Szám

N

Levelezési utca

Betű

N

E-mail
Bankszámlaszám
Megjegyzés

Levelezési
közterület típusa
Levelezési
házszám
Levelezési
emelet

Betű

N

Szám

N

Szám

N

Levelezési ajtó

Szám

N

DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate
DMSOne
Ultimate

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

3.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan,
továbbá a jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek.
Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie,
ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges
adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének
indokát, jogszabályi hivatkozás megadását.
A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: Kozigazgatas-fejlesztesiIroda@BP22.HU
A hivatalosan igénybe vehető Hivatali Kapu cím rövid név: BP22PHIV
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3.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:




a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,
a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8
napon belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás
a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal
elektronikus információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás
időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.

3.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét
biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az
alábbi adatokra kell kitérni:






ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben
regisztrálja a nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt
feltételeknek. A beérkező kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja
a kérelmező személyét, majd iktatja a kérelmet rendszerében.
ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az
engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a
nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a nyilvántartásokon.
adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok a Közigazgatás-fejlesztési
és Szervezési Iroda által legalább évente 2 alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.

3.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása
esetén az adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell.
3.1.5.3. Iratkezelő rendszer partnertörzs nyilvántartásának elektronikus információátadási
felület, szolgáltatás ügyrendi leírása
3.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül
az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak
megfelelően lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás
szerint kell adatot szolgáltatni.
3.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályváltozás
miatt nem tartozik a polgármesteri hivatalhoz.
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4. Általános Igazgatási Csoport, mint együttműködő szerv, ügycsoport
szakterülete
4.1. Információforrások regiszterének tartalma
4.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
o 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
o A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
o A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.
(III. 8.) Korm. rendelet
o A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet
o A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm.
rendelet

 Hatáskörből fakadó feladatok felsorolása:
o temetkezési szolgáltatások engedélyezése, ellenőrzése,
o kereskedelem: bejelentéssel, működési engedélyekkel kapcsolatos eljárások,
o ipar, szolgáltatás: bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartásba vétele,
telepengedélyezés, telep létesítésének bejelentése
o szálláshely bejelentése, szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadásával kapcsolatos
feladatok
o vásár, piac kereskedelmi tevékenység engedélyezése
o zenés, táncos rendezvény engedélyezése
 kiadott szakhatósági állásfoglalások felsorolása: ---------------- szerződési kötelezettség(ek) felsorolása:-----------------------
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4.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Kereskedelmi
tevékenység /
működési engedélyek
Rendezvénytartási
engedély

Üzletek adatai

Igen

Önkormányzat
weboldala

Igen

Kérelmezők adatai

Igen

Önkormányzat
weboldala

Igen

Szálláshelyek

Szálláshelyek adatai

Igen

Önkormányzat
weboldala

Igen

Telephely

Üzemeltetők adatai

Igen

Igen

Vásár, piac, bevásárló
központ
Örökhagyó adatai

Fenntartók adatai

Igen

Örökhagyó azonosítása

Nem

Önkormányzat
weboldala
Önkormányzat
weboldala
-
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Jogszabályi
hivatkozás

A zenés, táncos
rendezvények
működésének
biztonságosabbá
tételéről szóló
23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet
A szálláshelyszolgáltatási
tevékenység
folytatásának
részletes
feltételeiről és a
szálláshelyüzemeltetési
engedély
kiadásának
rendjéről szóló
239/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet

Igen
Nem

2010. évi XXXVIII.
törvény

Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Közjegyzők

Közjegyzők elérhetősége

Nem

-

Nem

Földhivatalok

Földhivatalok elérhetősége

Nem

-

Nem

Jogszabályi
hivatkozás

2010. évi XXXVIII.
törvény
2010. évi XXXVIII.
törvény

4.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.
Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)

Név:

I

I

Egyszerű

Cím:

I

I

Egyszerű

Adószám:

I

I

Egyszerű

Statisztikai szám:

I

I

Egyszerű

Cégjegyzékszám/
Vállalkozói
nyilvántartási
szám:
Kapcsolattartó
név:
Telefonszám:

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Közhiteles adat
rövid, köznapi neve

Közhiteles adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek

Email cím:

I

I

Egyszerű

Határon átnyúló
szolgáltatás
keretében
üzemeltet:
Nyilvántartási
szám:
Alszám:

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Üzlet/tevékenység
megnevezése:
Bevásárlóközpont
név:
Üzlet címe:

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Helyrajzi szám:

I

I

Egyszerű

Üzlet
helyazonosító:
Nem üzletben
folytatott
kereskedelmi
tevékenység helye:
Nyilvántartásba
vétel dátuma:
Státusz:

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Típus:

I

I

Egyszerű

Üzemeltető:

I

I

Egyszerű

Használat jogcíme:

I

I

Egyszerű
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Kereskedelmi tevékenység
/ működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek

Önkormányzati
tulajdonú helyiség:
Bérleti szerződés
határozatlan idejű:
Bérleti szerződés
lejáratának
dátuma:
Alapterület (m2):

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Eladótér (m2):

I

I

Egyszerű

Terasz alapterület
(m2):
Befogadó
képesség (fő):
Terasz befogadó
képesség (fő):
Vásárlók könyve
nyomtatvány
azonosító adatai:
Vásárlók könyve
használatbavételén
ek dátuma:
Szeszesital
kimérést folytat-e:
zeneszolgáltatást
nyújt-e:

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
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Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek

22. § (1) bek.
tevékenységet
(műsoros előadás,
tánc) rendez-e:
22. § (1) bek.
tevékenységet
(szórakoztató játék,
szerencsejáték)
folytat-e:
Kereskedelmi
tevékenység
formája:
Helyszíni szemle
megtartását kéri-e:
Kereskedelmi
tevékenység
jellege:
Szezonális:

I

I

Egyszerű

Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek

I

I

Egyszerű

Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek

I

I

Egyszerű

Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek

I

I

Egyszerű

Ksh szám:

I

I

Egyszerű

Tiltás:

I

I

Egyszerű

Nyitva tartás:

I

I

Egyszerű

Előzmény:

I

I

Egyszerű

Bejelentés
előterjesztése:
Tevékenység
kezdete:
Rögzítés:

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű
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Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek

Internetes
publikálásban
látható:
Világörökségi
területen található:
Üzletköteles
termékek
Jövedéki termékek

I

I

Egyszerű

Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Külön engedélyhez
kötött termékek
Termékek

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Szakhatósági
állásfoglalások
Kijelölt üzlet
tulajdonosai
Kijelölt üzlet
szomszédai/társas
házi közös
képviselet
Üzemeltető neve:

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek

I

I

Egyszerű

Üzemeltető cím:

I

I

Egyszerű

Dohánybolt cím:

I

I

Egyszerű

Adószám:
Cím:
Név:
Nyilvántartási
szám:
Státusz:
Cím:
Üzemeltető név:

I
I
I
I

I
I
I
I

Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű

Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Kereskedelmi tevékenység /
működési engedélyek
Rendezvénytartási engedély
Rendezvénytartási engedély
Rendezvénytartási engedély
Rendezvénytartási engedély

I
I
I

I
I
I

Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű

Rendezvénytartási engedély
Rendezvénytartási engedély
Szálláshelyek
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Adószám /
Adóazonosító jel:
Statisztikai szám:
Cégjegyzékszám /
Vállalkozói
nyilvántartási
szám:
Kapcsolattartó
neve:
Telefonszám:
Email cím:
Cím:
Határon átnyúló
szolgáltatás
keretében
üzemeltet:
Szálláshely név:
Nyilvántartási
szám:
Státusz:
Típus:
Település:
Cím:
Üzleti célú:
Szálláshely
tulajdonosai
Vendégforgalmi
adatok
Üzemeltető név:
Adószám:
Cím:
Telephely
nyilvántartási
szám:

I

I

Egyszerű

Szálláshelyek

I
I

I
I

Egyszerű
Egyszerű

Szálláshelyek
Szálláshelyek

I

I

Egyszerű

Szálláshelyek

I
I
I
I

I
I
I
I

Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű

Szálláshelyek
Szálláshelyek
Szálláshelyek
Szálláshelyek

I
I

I
I

Egyszerű
Egyszerű

Szálláshelyek
Szálláshelyek

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű

Szálláshelyek
Szálláshelyek
Szálláshelyek
Szálláshelyek
Szálláshelyek
Szálláshelyek

I

I

Egyszerű

Szálláshelyek

I
I
I
I

I
I
I
I

Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű

Ipari tevékenység / Telephely
Ipari tevékenység / Telephely
Ipari tevékenység / Telephely
Ipari tevékenység / Telephely
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Státusz:
Cím:
Tevékenység:
Típus:
Helyrajzi szám:
Telephely
tulajdonosai
Telephely
szomszédai
Szakhatósági
hozzájárulások
Telephely
nyilvántartási
eseményei
Fenntartó név:

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű

Ipari tevékenység / Telephely
Ipari tevékenység / Telephely
Ipari tevékenység / Telephely
Ipari tevékenység / Telephely
Ipari tevékenység / Telephely
Ipari tevékenység / Telephely

I

I

Egyszerű

Ipari tevékenység / Telephely

I

I

Egyszerű

Ipari tevékenység / Telephely

I

I

Egyszerű

Ipari tevékenység / Telephely

I

I

Egyszerű

Cím:

I

I

Egyszerű

E-mail cím:

I

I

Egyszerű

Cégjegyzékszám/V
állalkozói
nyilvántartási
szám:
Bírósági
nyilvántartásba
vételi szám:
Kapcsolattartó
neve:
Telefonszáma:

I

I

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont

I

I

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
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Kapcsolattartó email cím:
Határon átnyúló
szolgáltatás
keretében
üzemeltet:
Piac név:

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Cím:

I

I

Egyszerű

Nyilvántartási
szám:
Üzemeltető neve:

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Jelleg:

I

I

Egyszerű

Státusz:

I

I

Egyszerű

piac/vásárhoz
tartozó események
Bevásárlóközpont
név:
Cím:

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Nyilvántartási
szám:
Üzemeltető neve:

I

I

Egyszerű

I

I

Egyszerű

Státusz:

I

I

Egyszerű

Név:

I

I

Egyszerű

30

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
Vásár, piac,
bevásárlóközpont

4.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.
Adat rövid, köznapi
neve

Név
Születési név
Anyja neve
Születési hely
Születési dátum
Utolsó belföldi
lakóhely
Utolsó
tartózkodási hely
Haláleset
bekövetkezésének helye
Haláleset dátuma
Állampolgársága
Családi állapot
Gondnokság alatt
áll
Értesítési
kötelezettséget
keletkeztető
foglalkozás
Közjegyzők Név

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Név
Születési név
Anyja neve
Születési hely
Születési
dátum
Utolsó belföldi
lakóhely
Utolsó
tartózkodási
hely
Haláleset
bekövetkezésének helye
Haláleset
dátuma
Állampolgársá
ga
Családi állapot
Gondnokság
alatt áll
Értesítési
kötelezettséget
keletkeztető
foglalkozás
Közjegyzők
Név

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános (I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Elsődleges
Elsődleges
Elsődleges
Elsődleges

-

N
N
N
N

I
I
I
I

Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű

Örökhagyó adatai
Örökhagyó adatai
Örökhagyó adatai
Örökhagyó adatai

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Örökhagyó adatai

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Örökhagyó adatai

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Örökhagyó adatai

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Örökhagyó adatai

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Örökhagyó adatai

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Örökhagyó adatai

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Örökhagyó adatai

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Örökhagyó adatai

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Örökhagyó adatai

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közjegyzői
nyilvántartás
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Adat rövid, köznapi
neve

Közjegyzők Cím
Közjegyzők
Székhely
Földhivatalok Név
Földhivatalok Cím

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Közjegyzők
Cím
Közjegyzők
Székhely
Földhivatalok
Név
Földhivatalok
Cím

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános (I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Közjegyzői
nyilvántartás
Közjegyzői
nyilvántartás
Földhivatalok
nyilvántartás
Földhivatalok
nyilvántartás

4.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Az együttműködő szerv által a 4.1. fejezetben ismertetett információk, adatok elektronikus úton
való átadási formáját, technikai, technológiai megoldását felső szinten bemutató, összefoglaló
fejezet.
4.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül
az együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító

Kereskedelmi
tevékenység /
működési engedély

Együttműködés
formája
Egyszerű

Gyakoriság

Nyilvános
/Nem
nyilvános

Folyamatos

Nyilvános

Nem nyilvános
esetén a jelölés
indoklása

Rendezvénytartási
engedély

Egyszerű

Folyamatos

Nyilvános

Szálláshelyek

Egyszerű

Folyamatos

Nyilvános

Ipari tevékenység /
Telephely

Egyszerű

Folyamatos

Nyilvános

Vásár, piac,
bevásárló központ

Egyszerű

Folyamatos

Nyilvános

Egyszerű

Egyszeri

Nem
nyilvános

Nem publikus
személyes adat

Egyszerű

Egyszeri

Nem
nyilvános

Nem publikus
személyes adat

Egyszerű

Egyszeri

Nem
nyilvános

Nem publikus
személyes adat

Örökhagyó adatai
Közjegyzők
Földhivatalok
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4.1.5.2. Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásának elektronikus információátadási felület,
szolgáltatás műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
4.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk
köre, leírása
Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.
Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni:
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése

Név:
Cím:
Adószám:
Statisztikai szám:
Cégjegyzékszám
/Vállalkozói
nyilvántartási
szám:
Kapcsolattartó
név:
Telefonszám:
Email cím:
Határon átnyúló
szolgáltatás
keretében
üzemeltet:
Nyilvántartási
szám:
Alszám:
Üzlet/tevékenysé
g megnevezése:
Bevásárlóközpon
t név:
Üzlet címe:
Helyrajzi szám:
Üzlet
helyazonosító:
Nem üzletben
folytatott
kereskedelmi
tevékenység
helye:
Nyilvántartásba
vétel dátuma:
Státusz:
Típus:
Üzemeltető:

Adat
formátuma

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N
N
N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter

N
N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N

Adat típusa

Adat
hossza
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Egyéb tartalmi,
kezelési
információk

Használat
jogcíme:
Önkormányzati
tulajdonú
helység:
Bérleti szerződés
határozatlan
idejű:
Bérleti szerződés
lejáratának
dátuma:
Alapterület (m2):
Eladótér (m2):
Terasz
alapterület (m2):
Befogadó
képesség (fő):
Terasz befogadó
képesség (fő):
Vásárlók könyve
nyomtatvány
azonosító adatai:
Vásárlók könyve
használatbavétel
ének dátuma:
Szeszesital
kimérést folytate:
22. § (1) bek.
Tevékenységet
(zeneszolgáltatás) nyújt-e:
22. § (1) bek.
Tevékenységet
(műsoros
előadás, tánc)
rendez-e:
22. § (1) bek.
Tevékenységet
(szórakoztató
játék,
szerencsejáték)
folytat-e:
Kereskedelmi
tevékenység
formája:
Helyszíni szemle
megtartását kérie:
Kereskedelmi
tevékenység
jellege:
Szezonális:
Ksh szám:

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter

N
N
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Tiltás:
Nyitva tartás:
Előzmény:
Bejelentés
előterjesztése:
Tevékenység
kezdete:
Rögzítés:
Internetes
publikálásban
látható:
Világörökségi
területen
található:
Üzletköteles
termékek
Jövedéki
termékek
Külön
engedélyhez
kötött termékek
Termékek
Szakhatósági
állásfoglalások
Kijelölt üzlet
tulajdonosai
Üzemeltető neve:
Üzemeltető cím:
Dohánybolt cím:

betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N
N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter

N
N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter

N
N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N

4.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan,
továbbá a jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek.
Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie,
ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához
szükséges adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem
teljesítésének indokát, jogszabályi hivatkozás megadását.
A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: igazgatasiugyek@bp22.hu
A hivatalosan igénybe vehető Hivatali Kapu cím rövid név: BP22PHIV
4.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:




a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,
a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8
napon belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás
a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal
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elektronikus információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás
időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.
4.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét
biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan
az alábbi adatokra kell kitérni:






ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben
regisztrálja a nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt
feltételeknek. A beérkező kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és
beazonosítja a kérelmező személyét, majd iktatja a kérelmet rendszerében.
ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az
engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a
nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a
nyilvántartásokon.
adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok az Általános Igazgatási
Csoport által legalább évente 2 alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.

4.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása
esetén
Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása
esetén az adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell.
4.1.5.3. Kereskedelmi tevékenység nyilvántartás elektronikus információátadási felület,
szolgáltatás ügyrendi leírása
4.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül
az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak
megfelelően lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás
szerint kell adatot szolgáltatni.
4.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi
változás miatt nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz.
4.1.5.4. Rendezvénytartási engedély nyilvántartás elektronikus információátadási felület,
szolgáltatás műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
4.1.5.4.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk
köre, leírása
Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.
Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni:
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Leíró adat
(adatmező)
megnevezése

Kérelmező név:
Adószám:
Cím:
Rendezvény név:
Nyilvántartási
szám:
Státusz:
Cím:

Adat
formátuma

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N
N
N

betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter

N
N

Adat típusa

Adat
hossza

Egyéb tartalmi,
kezelési
információk

4.1.5.4.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan,
továbbá a jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek.
Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie,
ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához
szükséges adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem
teljesítésének indokát, jogszabályi hivatkozás megadását.
A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: igazgatasiugyek@bp22.hu
A hivatalosan igénybe vehető Hivatali Kapu cím rövid név: BP22PHIV
4.1.5.4.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:




a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,
a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8
napon belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás
a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal
elektronikus információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás
időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.

4.1.5.4.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét
biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan
az alábbi adatokra kell kitérni:




ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben
regisztrálja a nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt
feltételeknek. A beérkező kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és
beazonosítja a kérelmező személyét, majd iktatja a kérelmet rendszerében.
ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az
engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a

38



nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a
nyilvántartásokon.
adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok az Általános Igazgatási
Csoport által legalább évente 2 alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.

4.1.5.4.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása
esetén
Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása
esetén az adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell.
4.1.5.5. Rendezvénytartási engedély nyilvántartás elektronikus információátadási felület,
szolgáltatás ügyrendi leírása
4.1.5.5.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül
az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak
megfelelően lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás
szerint kell adatot szolgáltatni.
4.1.5.5.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi
változás miatt nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz.
4.1.5.6. Szálláshelyek nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás
műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
4.1.5.6.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk
köre, leírása
Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.
Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni:
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése

Üzemeltető név:
Adószám /
Adóazonosító jel:
Statisztikai szám:
Cégjegyzékszám
/ Vállalkozói
nyilvántartási
szám:
Kapcsolattartó
neve:
Telefonszám:

Adat formátuma

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter

N
N

betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter

N
N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

Adat típusa

Adat
hossza
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Egyéb tartalmi,
kezelési
információk

Email cím:
Cím:
Határon átnyúló
szolgáltatás
keretében
üzemeltet:
Szálláshely név:
Nyilvántartási
szám:
Státusz:
Típus:
Település:
Cím:
Üzleti célú:
Szálláshely
tulajdonosai
Vendégforgalmi
adatok
Nyilvántartási
események

betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N

betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter

N
N

betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N
N
N
N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

4.1.5.6.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan,
továbbá a jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek.
Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie,
ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához
szükséges adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem
teljesítésének indokát, jogszabályi hivatkozás megadását.
A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: igazgatasiugyek@bp22.hu
A hivatalosan igénybe vehető Hivatali Kapu cím rövid név: BP22PHIV
4.1.5.6.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:




a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,
a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8
napon belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás
a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal
elektronikus információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás
időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.

4.1.5.6.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét
biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan
az alábbi adatokra kell kitérni:
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ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben
regisztrálja a nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt
feltételeknek. A beérkező kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és
beazonosítja a kérelmező személyét, majd iktatja a kérelmet rendszerében.
ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az
engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a
nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a
nyilvántartásokon.
adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok az Általános Igazgatási
Csoport által legalább évente 2 alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.

4.1.5.6.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása
esetén
Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása
esetén az adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell.
4.1.5.7. Szálláshelyek nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás
ügyrendi leírása
4.1.5.7.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül
az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak
megfelelően lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás
szerint kell adatot szolgáltatni.
4.1.5.7.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi
változás miatt nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz.
4.1.5.8. Telephely nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki
leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
4.1.5.8.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk
köre, leírása
Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.
Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni:
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése

Név:
Adószám:
Cím:

Adat típusa

Adat
hossza

betű, szám
betű, szám
betű, szám
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Adat formátuma

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N

Egyéb tartalmi,
kezelési
információk

Nyilvántartási
szám:
Státusz:
Cím:
Tevékenység:
Típus:
Helyrajzi szám:
telephely
tulajdonosai
Telephely
szomszédai
Szakhatósági
hozzájárulások
Telephely
nyilvántartási
eseményei

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N
N
N
N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

4.1.5.8.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan,
továbbá a jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek.
Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie,
ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához
szükséges adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem
teljesítésének indokát, jogszabályi hivatkozás megadását.
A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: igazgatasiugyek@bp22.hu
A hivatalosan igénybe vehető Hivatali Kapu cím rövid név: BP22PHIV
4.1.5.8.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:




a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,
a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8
napon belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás
a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal
elektronikus információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás
időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.

4.1.5.8.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét
biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan
az alábbi adatokra kell kitérni:


ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben
regisztrálja a nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt
feltételeknek. A beérkező kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és
beazonosítja a kérelmező személyét, majd iktatja a kérelmet rendszerében.
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ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az
engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a
nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a
nyilvántartásokon.
adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok az Általános Igazgatási
Csoport által legalább évente 2 alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.

4.1.5.8.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása
esetén
Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása
esetén az adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell.
4.1.5.9. Telephely nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi
leírása
4.1.5.9.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül
az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak
megfelelően lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás
szerint kell adatot szolgáltatni.
4.1.5.9.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi
változás miatt nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz.

4.1.5.10. Vásár, piac, bevásárlóközpont nyilvántartás elektronikus információátadási felület,
szolgáltatás műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
4.1.5.10.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok,
információk köre, leírása
Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.
Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni:
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése

Fenntartó név:
Cím:
E-mail cím:
Cégjegyzékszám
/Vállalkozói
nyilvántartási
szám:

Adat típusa

Adat
hossza

betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám
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Adat formátuma

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N
N

Egyéb tartalmi,
kezelési
információk

Bírósági
nyilvántartásba
vételi szám:
Kapcsolattartó
neve:
Telefonszáma:
Kapcsolattartó email cím:
Határon átnyúló
szolgáltatás
keretében
üzemeltet:
Piac név:
Cím:
Nyilvántartási
szám:
Üzemeltető neve:
Jelleg:
Státusz:
piac/vásárhoz
tartozó
események
Bevásárlóközpont név:
Cím:
Nyilvántartási
szám:
Üzemeltető neve:
Státusz:
Jelleg:
Státusz:
piac/vásárhoz
tartozó
események

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter

N
N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N

betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N
N

betű, szám

Govcenter

N

betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter

N
N

betű, szám
betű, szám
betű, szám
betű, szám

Govcenter
Govcenter
Govcenter
Govcenter

N
N
N
N

4.1.5.10.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan,
továbbá a jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek.
Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie,
ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához
szükséges adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem
teljesítésének indokát, jogszabályi hivatkozás megadását.
A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: igazgatasiugyek@bp22.hu
A hivatalosan igénybe vehető Hivatali Kapu cím rövid név: BP22PHIV
4.1.5.10.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:
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a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,
a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8
napon belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás
a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal
elektronikus információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás
időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.

4.1.5.10.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét
biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan
az alábbi adatokra kell kitérni:






ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben
regisztrálja a nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt
feltételeknek. A beérkező kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és
beazonosítja a kérelmező személyét, majd iktatja a kérelmet rendszerében.
ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az
engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a
nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a
nyilvántartásokon.
adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok az Általános Igazgatási
Csoport által legalább évente 2 alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.

45

4.1.5.10.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása
esetén
Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása
esetén az adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell.
4.1.5.11. Vásár, piac, bevásárlóközpont nyilvántartás elektronikus információátadási felület,
szolgáltatás ügyrendi leírása
4.1.5.11.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak
megfelelően lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás
szerint kell adatot szolgáltatni.
4.1.5.11.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi
változás miatt nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz.
4.1.5.13. Örökhagyó adatai nyilvántartásának elektronikus információátadási felület,
szolgáltatás műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: A személyes adatok védelmének
érdekében.
4.1.5.13.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok,
információk köre, leírása
Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.
Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni:
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése

Név
Születési név
Anyja neve
Születési hely
Születési dátum
Utolsó belföldi
lakóhely
Utolsó
tartózkodási hely
Haláleset
bekövetkezésének helye
Haláleset dátuma
Állampolgársága

Adat típusa

Adat
hossza

Adat formátuma

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

Betű
Betű
Betű
Betű
Szám

N
N
N
N
N

GovCenter
GovCenter
GovCenter
GovCenter
GovCenter

N
N
N
N
N

Betű

N

GovCenter

N

Betű

N

GovCenter

N

Betű

N

GovCenter

N

Szám
Betű

N
N

GovCenter
GovCenter

N
N
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Egyéb tartalmi,
kezelési
információk

Családi állapot
Gondnokság alatt
áll
Értesítési
kötelezettséget
keletkeztető
foglalkozás
Közjegyzők Név
Közjegyzők Cím
Közjegyzők
Székhely
Földhivatalok
Név
Földhivatalok
Cím

Betű

N

GovCenter

N

Betű

N

GovCenter

N

Betű

N

GovCenter

N

Betű
Betű, szám

N
N

GovCenter
GovCenter

N
N

Betű, szám

N

GovCenter

N

Betű

N

GovCenter

N

Betű, szám

N

GovCenter

N

4.1.5.13.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan,
továbbá a jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek.
Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie,
ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához
szükséges adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem
teljesítésének indokát, jogszabályi hivatkozás megadását.
A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: igazgatasiugyek@bp22.hu
A hivatalosan igénybe vehető Hivatali Kapu cím rövid név: BP22PHIV

4.1.5.13.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:




a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,
a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8
napon belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás
a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal
elektronikus információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás
időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.

4.1.5.13.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét
biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan
az alábbi adatokra kell kitérni:


ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben
regisztrálja a nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt
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feltételeknek. A beérkező kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és
beazonosítja a kérelmező személyét, majd iktatja a kérelmet rendszerében.
ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az
engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a
nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a
nyilvántartásokon.
adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok az Általános Igazgatási
Csoport által legalább évente 2 alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.

4.1.5.13.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása
esetén
Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása
esetén az adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell.
4.1.5.14. Örökhagyó adatai nyilvántartásának elektronikus információátadási felület,
szolgáltatás ügyrendi leírása
4.1.5.14.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak
megfelelően lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás
szerint kell adatot szolgáltatni.
4.1.5.14.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi
változás miatt nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz.
4.1.5.15. Közjegyzők nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás
műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: A személyes adatok védelmének
érdekében.
4.1.5.15.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok,
információk köre, leírása
Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.
Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni:
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése

Név
Cím
Székhely

Adat típusa

Adat
hossza

Adat formátuma

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

Betű
Betű
Betű

N
N
N

GovCenter
GovCenter
GovCenter

N
N
N
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Egyéb tartalmi,
kezelési
információk

4.1.5.15.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan,
továbbá a jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek.
Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie,
ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához
szükséges adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem
teljesítésének indokát, jogszabályi hivatkozás megadását.
A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: igazgatasiugyek@bp22.hu
A hivatalosan igénybe vehető Hivatali Kapu cím rövid név: BP22PHIV
4.1.5.15.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:




a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,
a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8
napon belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás
a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal
elektronikus információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás
időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.

4.1.5.15.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét
biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan
az alábbi adatokra kell kitérni:






ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben
regisztrálja a nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt
feltételeknek. A beérkező kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és
beazonosítja a kérelmező személyét, majd iktatja a kérelmet rendszerében.
ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az
engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a
nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a
nyilvántartásokon.
adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok az Általános Igazgatási
Csoport által legalább évente 2 alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.

49

4.1.5.15.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása
esetén
Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása
esetén az adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell.
4.1.5.16. Közjegyzők nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás
ügyrendi leírása
4.1.5.16.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak
megfelelően lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás
szerint kell adatot szolgáltatni.
4.1.5.16.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi
változás miatt nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz.
4.1.5.17. Földhivatalok nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás
műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása:
4.1.5.17.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok,
információk köre, leírása
Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.
Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni:
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése

Név
Cím
Székhely

Adat típusa

Adat
hossza

Adat formátuma

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

Betű
Betű
Betű

N
N
N

GovCenter
GovCenter
GovCenter

N
N
N

Egyéb tartalmi,
kezelési
információk

4.1.5.17.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan,
továbbá a jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek.
Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie,
ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához
szükséges adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem
teljesítésének indokát, jogszabályi hivatkozás megadását.
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A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: igazgatasiugyek@bp22.hu
A hivatalosan igénybe vehető Hivatali Kapu cím rövid név: BP22PHIV
4.1.5.17.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:




a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,
a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8
napon belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás
a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal
elektronikus információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás
időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.

4.1.5.17.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét
biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan
az alábbi adatokra kell kitérni:






ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben
regisztrálja a nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt
feltételeknek. A beérkező kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és
beazonosítja a kérelmező személyét, majd iktatja a kérelmet rendszerében.
ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az
engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a
nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a
nyilvántartásokon.
adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok az Általános Igazgatási
Csoport által legalább évente 2 alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.

4.1.5.17.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása
esetén
Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása
esetén az adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell.
4.1.5.18. Földhivatalok nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás
ügyrendi leírása
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4.1.5.18.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak
megfelelően lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás
szerint kell adatot szolgáltatni.
4.1.5.18.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi
változás miatt nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz.

III.

Hatályba lépés

3.1. Jelen intézkedés és annak minden rendelkezése 2018. január 1-től lép hatályba.

dr. Szántó János
jegyző
akadályozatása esetén:
dr. Répás Judit
aljegyző
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