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I. Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási szabályzat 

alapadatai 

1. Az együttműködő szerv alapadatai 

Hivatalos teljes név Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói 
Polgármesteri Hivatal 

Adószám 15514004-2-42 

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.  

 

Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése 

Egységes Egyedi 
 

2.1. Egyedi információátadási szabályzat alapadatai 

Egyedi információátadási szabályzat 
megnevezése 

Információátadási Szabályzat 

Verzió 1.0 

Kiadás dátuma 2021. február 10. 

Hatályosság kezdete 2021. február 10. 

Irányító államigazgatási szerv/országos 
kamara vezetőjének jóváhagyása  

Igen/Nem 
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II. Különös rész – az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó adatátadási 

felületek adatai 

 

 

1. Szabályzat célja és elemei  

 

A Szabályzat célja az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek közötti információátadásra 

vonatkozó szabályok meghatározása. A Szabályzat az alábbi információkra terjed ki:  

a) az együttműködő szerv által közhitelesen nyilvántartott adatokra; 
b) az együttműködő szerv által az ügy érdemében meghozott döntésekre; 
c) a közigazgatási hatóságok által kiadott szakhatósági állásfoglalásokra;  
d) azon szerződésekre, amelyek tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő;  
e) függetlenül attól, hogy azokat közhitelesen tartják-e nyilván, azon információkra, amelyek 

tekintetében az együttműködő szerv automatikus információátadás útján történő 
információátadási szolgáltatás működtetésére köteles; 

f) az együttműködő szerv által működtetett automatikus információátadási felület adatait, és 
azt, hogy az információátadási felület alkalmazásával mely információk átadására, továbbá 
milyen feltételek mellett kerülhet sor;  

g) az információk elektronikus úton történő továbbításának a feltételeit; 
h) az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását; 
i) az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk adat- és iratmegnevezések 

jegyzéke szerinti megnevezését;  
j) ha az információátadási szabályzat egyes részeinek nyilvános közzététele veszélyeztetné az 

információbiztonságot, e részek indokolással ellátott megjelölését;  
k) az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárást, valamint ezen belül 

az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának a rendjét, valamint 
l) az egyes információátadási szolgáltatások megszüntetésének a rendjét 

 

2. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai) 

 

• Adó Főosztály 

• Igazgatási és Hatósági Főosztály 

• Humánszolgáltatási Főosztály 

• Gazdálkodási Főosztály 

• Főépítészi Iroda 
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3. Együttműködő szerv Adó Főosztály szakterülete 

3.1. Információforrások regiszterének tartalma 

3.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

• 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról 9. § 
• 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 

eljárásokról.  
• 1994. LIII. törvény bírósági végrehajtásról 
• 465/2017. (XII.28) Kormány rendelet az adóigazgatási eljárás 

részletszabályairól  

 

Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést): 

• Adó-és értékbizonyítvány kiállítása 

• Adóigazolás kiállítása (Hatósági bizonyítvány) 

• Adók módjára behajtandó köztartozások 

• Adótúlfizetés visszaigénylése 

• Adó végrehajtási eljárás 

• Építményadó (pl. lakás, garázs, teremgarázs, egyéb helyiség) 

• Idegenforgalmi adó 

• Részletfizetési, fizetési halasztás iránti és adómérséklési kérelmek 

• Talajterhelési díj 

• Telekadó 

  Az elektronikusan intézhető ügyek listája 

Általános adóügy 
• adó-és értékbizonyítvány kérelem 
• automatikus részletfizetési kérelem 
• bejelentkezés, változás bejelentés 
• bevallás előrehozott helyi adóról 
• kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadása 
• meghatalmazás önkormányzati adóügyekben 
• megkeresés köztartozás behajtására 
• méltányossági, fizetési könnyítési kérelem 
• nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről 
• túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem 

 
Építményadó 
 

• adatbejelentés reklámhordozó utáni építményadóról 
• adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról 
 

Gépjárműadó 
 

• adatbejelentés a gépjárműadóról 
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• kombinált áruszállítás bejelentése 
 

Idegenfogalmi adó 
 

• adóbevallás az idegenforgalmi adóról 
 

Jövedéki adó 
• bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről 
 

Talajterhelési díj 
• talajterhelési díj bevallás 
 

Telekadó 
• adatbejelentés a telekadóról 
 

3.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Részb

en/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Jogszabál
yi 

hivatkozá
s 

Adóügyekben vezetett 
nyilvántartások 

  Az önkormányzat az 
önkormányzati ASP-hez 
interfésszel csatlakozott 
2019. szeptember 20-án. 
Az ASP rendszer által 
kezelt adatokat a Magyar 
Államkincstár – a 
csatlakozási szerződés 
alapján, az információ 
átadási szabályzatában – 
közvetlenül adja meg az 
Elektronikus Ügyintézési 
Felügyelet részére. 

  

adózói törzsadat -
nyilvántartás 

adózói 
törzsadat -
nyilvántartás 

nem  u.a. nem 37/2015. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 

az adózó egyedi adatait 
tartalmazó, 
folyamatosan vezetett 
adószámla 
nyilvántartás 

az adózó egyedi 
adatait 
tartalmazó, 
folyamatosan 
vezetett 
adószámla 
nyilvántartás 

nem  u.a. nem 37/2015. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 

az adózó képviseletére 
vonatkozó 
nyilvántartás 

az adózó 
képviseletére 
vonatkozó 
nyilvántartás 

nem  u.a. nem 37/2015. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 

adózónkénti és 
közterhenkénti 
bejelentkezési, 
változás-bejelentési, 
bevallási nyilvántartás 

adózónkénti és 
közterhenkénti 
bejelentkezési, 
változás-
bejelentési, 
bevallási 
nyilvántartás 

nem  u.a. nem 37/2015. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
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feltételes 
adómentességet 
igénybe vevő adózók 
nyilatkozatainak 
nyilvántartása 

feltételes 
adómentességet 
igénybe vevő 
adózók 
nyilatkozataina
k nyilvántartása 

nem  u.a. nem 37/2015. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 

a gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a gépjárműadó 
megállapításáho
z szükséges 
hatósági 
adatszolgáltatás
ok 
nyilvántartása 

nem  u.a. nem 37/2015. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 

befizetések, fizetési 
számlakivonatok, 
utalások és az 
azonosítás alatt álló 
bevételek, valamint a 
más szervezetet 
megillető bevételek 
nyilvántartása 

befizetések, 
fizetési 
számlakivonato
k, utalások és az 
azonosítás alatt 
álló bevételek, 
valamint a más 
szervezetet 
megillető 
bevételek 
nyilvántartása 

nem  u.a. nem 37/2015. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 

behajthatatlannak 
minősített 
adótartozások 
nyilvántartása 

behajthatatlann
ak minősített 
adótartozások 
nyilvántartása 

nem  u.a. nem 37/2015. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 

biztosítási intézkedések 
nyilvántartása 

biztosítási 
intézkedések 
nyilvántartása 

nem u.a. nem 37/2015. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 

végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartása 

végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartása 

nem  u.a. nem 37/2015. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 

az önkormányzati 
adóhatóság által 
átruházott végrehajtási 
cselekményekre, 
visszatartási jog 
gyakorlására vonatkozó 
adatok nyilvántartása, 

az 
önkormányzati 
adóhatóság által 
átruházott 
végrehajtási 
cselekményekre
, visszatartási 
jog 
gyakorlására 
vonatkozó 
adatok 
nyilvántartása, 

nem  u.a. nem 37/2015. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 

a magánfőzés 
ellenőrzésével 
összefüggő adatok 
nyilvántartása. 

a magánfőzés 
ellenőrzésével 
összefüggő 
adatok 
nyilvántartása. 

nem  u.a. nem 37/2015. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
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3.3 A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

 

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat 
jogszab

ályi 
megnev
ezése, 

értelme
zése 

Elsődle
ges/Má
sodlag

os 

Máso
dlago

s 
eseté
n az 

elsődl
eges 

forrás 
jelölé

se 

Nyi
lvá
no
s 

(I/
N) 

Átadható (I/N) Átadható 
esetén az 

átadás 
módja 

(Egyszerű
/ 

Automati
kus) 

Melyik 
nyilvánta
rtásban 
szerepel 

az adózó neve, rövid 
cégneve, magánszemély 
adóazonosító jele, 
külföldi vállalkozás 
esetén az állami 
adóhatóság által 
megállapított 
adóazonosító száma 

Az 
adózás 
rendjérő
l szóló 
2003. 
évi XCII. 
törvény 
16. § (3) 
a) 

elsődle
ges 

 N Az önkormányzat az 
önkormányzati ASP-hez 
interfésszel csatlakozott 
2019. szeptember 20-án Az 
ASP rendszer által kezelt 
adatokat a Magyar 
Államkincstár – a 
csatlakozási szerződés 
alapján, az információ 
átadási szabályzatában – 
közvetlenül adja meg az 
Elektronikus Ügyintézési 
Felügyelet részére. 

Egyszerű adózói 
törzsadat -
nyilvántart
ás 

az adózó címe, székhelye, 
telephelye, cég 
elektronikus 
elérhetősége, tényleges 
üzletvezetés helye, 
adószáma, határozott 
jogviszony esetén annak 
megszűnése 

Az 
adózás 
rendjérő
l szóló 
2003. 
évi XCII. 
törvény 
16. § (3) 
b) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózói 
törzsadat -
nyilvántart
ás 

a gazdasági társaság 
létesítő okiratának kelte, 
képviselőjének, 
könyvelőjének neve, 
lakóhelye 

Az 
adózás 
rendjérő
l szóló 
2003. 
évi XCII. 
törvény 
16. § (3) 
c) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózói 
törzsadat -
nyilvántart
ás 

az adózó gazdálkodási 
formája, 
tevékenységének 
felsorolása, TEÁOR 
száma, az egyéni 
vállalkozó 
tevékenységének 
szünetelése esetén a 
szünetelés kezdő- és 
zárónapja, statisztikai 
számjele 

Az 
adózás 
rendjérő
l szóló 
2003. 
évi XCII. 
törvény 
16. § (3) 
d) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózói 
törzsadat -
nyilvántart
ás 

a gazdasági 
tulajdonosainak cégneve, 

Az 
adózás 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózói 
törzsadat -
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neve, székhelye, 
telephelye, lakóhelye, 
adóazonosító száma 

rendjérő
l szóló 
2003. 
évi XCII. 
törvény 
16. § (3) 
e) 

nyilvántart
ás 

magánszemély adózó 
levelezési címe - ha az 
nem azonos 
székhelyével, 
telephelyével -, a 
Magyarországon 
lakóhellyel nem 
rendelkező külföldi 
személy esetében 
magyarországi 
kézbesítési 
meghatalmazott-jának 
neve és lakóhelye, 
székhelye 

Az 
adózás 
rendjérő
l szóló 
2003. 
évi XCII. 
törvény 
16. § (3) 
f) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózói 
törzsadat -
nyilvántart
ás 

az adózó  iratai, 
elektronikus alapon 
rendelkezésre álló 
bizonylatai és 
nyilvántartásai 
őrzésének helye, ha az 
nem azonos az adózó 
székhelyével vagy 
lakóhelyével, valamint ha 
bizonylatot, könyvet, 
nyilvántartást online 
hozzáférést biztosítva, 
elektronikusan őrzi meg, 
ezt a tény 

Az 
adózás 
rendjérő
l szóló 
2003. 
évi XCII. 
törvény 
16. § (3) 
g) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózói 
törzsadat -
nyilvántart
ás 

a gazdasági társaság 
jogelődje  és jogelődjének 
adóazonosító száma 

Az 
adózás 
rendjérő
l szóló 
2003. 
évi XCII. 
törvény 
16. § (3) 
h) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózói 
törzsadat -
nyilvántart
ás 

átalányadó választása 

 

Az 
adózás 
rendjérő
l szóló 
2003. 
évi XCII. 
törvény 
16. § (3) 
k) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózói 
törzsadat -
nyilvántart
ás 

az adózó választása 
szerint a naptári évtől 
eltérő üzleti év 
mérlegforduló napja 

Az 
adózás 
rendjérő
l szóló 
2003. 
évi XCII. 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózói 
törzsadat -
nyilvántart
ás 
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törvény 
16. § (3) 
l) 

az adózó közhasznú 
szervezetként történő 
nyilvántartásba vétele 

Az 
adózás 
rendjérő
l szóló 
2003. 
évi XCII. 
törvény 
16. § (3) 
m) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózói 
törzsadat -
nyilvántart
ás 

a külföldi vállalkozás 
magyarországi fióktelepe 
esetén a külföldi 
vállalkozás megnevezése, 
székhelye, cégjegyzék 
száma 

Az 
adózás 
rendjérő
l szóló 
2003. 
évi XCII. 
törvény 
16. § (3) 
o) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózói 
törzsadat -
nyilvántart
ás 

az adózó magyarországi 
tényleges üzletvezetési 
helye, ha magyar adóügyi 
illetőségét a tényleges 
üzletvezetési hely 
alapozza meg 

Az 
adózás 
rendjérő
l szóló 
2003. 
évi XCII. 
törvény 
16. § (3) 
p) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózói 
törzsadat -
nyilvántart
ás 

 vállalkozó adózó 
esetében, ha a vállalkozó 
adózó cégbejegyzési 
eljárás alatt áll, akkor a 
„b.a.”, ha csődeljárás alatt 
áll, akkor a „cs.a.”, ha 
felszámolási eljárás alatt 
áll, akkor az „f.a.”, ha 
végelszámolási eljárás 
alatt áll, akkor a „v.a.”, 
illetve ha kényszertörlési 
eljárás alatt áll, akkor a 
„kt.a.” jelölést,  
valamennyi adózó 
esetében az 
önkormányzati 
adófeldolgozó program 
által generált technikai 
azonosító 

37/2015
. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
3. § (1) 
a) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózói 
törzsadat -
nyilvántart
ás 

azonosító szám, 
adóazonosító szám, 
adószám, név, cím, 
székhely, telephely, 
születési hely, idő, anyja 
neve, előző viselet név  

37/2015
. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
3. §  (1) 
b) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű az adózó 
egyedi 
adatait 
tartalmazó
, 
folyamatos
an vezetett 
adószámla 
nyilvántart
ás 
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a képviselő neve, 
lakhelye, képviselői 
minősége, a lépviselet 
jellege, a képviseleti 
jogviszony időtartama, 
adóazonosító száma 

37/2015
. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
3. §  (1) 
c) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű az adózó 
képviselet
ére 
vonatkozó 
nyilvántart
ás 

az adózó által benyújtott 
bejelentkezés, bevallás, 
változás-bejelentés, 
nyilatkozat ténye és 
időpontja, továbbá az 
adózó által valamennyi 
bejelentett és bevallott 
adat 

37/2015
. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
3. §  (1) 
d) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű adózónkén
ti és 
közterhen
kénti 
bejelentke
zési, 
változás-
bejelentési
, bevallási 
nyilvántart
ás 

az adózó neve, 
adóazonosító száma, 
statisztikai számjele, a 
feltételes mentességgel 
érintett adó 
megnevezése, az 
adómentességre 
vonatkozó nyilatkozat 
benyújtásának ténye és 
időpontja 

37/2015
. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
3. §  (1) 
h) 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű feltételes 
adómentes
séget 
igénybe 
vevő 
adózók 
nyilatkoza
tainak 
nyilvántart
ása 

 a gépjármű rendszáma, 
alvázszáma, 
személygépjármű saját 
tömege, tehergépjármű 
saját tömege és 
megengedett együttes 
tömege, 
a gépjármű 
tulajdonosának neve, 
lakcíme, illetőleg 
székhelye vagy 
telephelye, 
magánszemély adózó 
esetén természetes 
azonosító adatai, nem 
magánszemély adózó 
esetén cégjegyzékszáma 
gépjármű forgalomba 
helyezésének, 
forgalomból való 
kivonásának időpontja, 
valamint a kivonás oka, 
 a tulajdonváltozás 
időpontja, a gépjármű 
környezetvédelmi 
osztályba a gépjármű 
teljesítménye (kW, ennek 
hiányában LE), gyártási 
éve, 
a tehergépjármű, az 
autóbusz légrugós vagy 

37/2015
. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
3. §  (1) 
i), Art. 3. 
mellékle
t G) 
alcím 2-
5. pontja 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű a 
gépjárműa
dó 
megállapít
ásához 
szükséges 
hatósági 
adatszolgá
lta-tások 
nyilvántart
ása 
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azzal egyenértékű 
rugózási rendszerének 
(útkímélő tengely) ténye 
az önkormányzati 
adóhatóság számláit 
vezető hitelintézettől 
érkező számlakivonat-
adatai 

37/2015
. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
3. §  (1) 
k), 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű befizetése
k, fizetési 
számlakiv
onatok, 
utalások 
és az 
azonosítás 
alatt álló 
bevételek, 
valamint a 
más 
szervezete
t megillető 
bevételek 
nyilvántart
ása 

az adózó neve, 
adóazonosító száma, 
statisztikai számjele, az 
adó megnevezése, a 
behajthatatlannak 
minősített adótartozás 
összege,  a 
behajthatatlanná 
nyilvánítás időpontja 

37/2015
. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
3. §  (1) 
l), 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű behajthata
tlannak 
minősített 
adótartozá
sok 
nyilvántart
ása 

biztosítási intézkedés alá 
vont fizetésre kötelezett 
neve, adóazonosító 
száma, statisztikai 
számjele, biztosítási 
intézkedés 
elrendelésének 
időpontja, az intézkedés 
alapjául szolgáló okirat 
megnevezése és 
iktatószáma, a biztosítási 
intézkedés típusa, a 
biztosítási intézkedés 
feloldásának időpontja és 
annak jogalapja  

37/2015
. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
3. §  (1) 
m), 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű biztosítási 
intézkedés
ek 
nyilvántart
ása 

az adós neve, születési 
neve, születési helye, 
születési ideje, anyja 
neve, személyi 
azonosítója, 
cégjegyzékszáma, 
statisztikai száma, 
adóazonosító száma, 
bankszámlaszáma(banks
zámla-számai, lakóhelye, 
székhelye, címét, 
elektronikus levélcímét, 
egyéb elérhetősége, 
képviseletére vonatkozó 
adatok, 

37/2015
. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
3. §  (1) 
n), 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű végrehajtá
si 
cselekmén
yek 
nyilvántart
ása 
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a végrehajtást kérő neve, 
születési neve, születési 
ideje, anyja neve, 
személyi azonosítója, 
cégjegyzékszáma, 
statisztikai száma, 
adóazonosító száma, 
bankszámlaszáma, 
lakóhelyének, 
székhelyének címe, a 
végrehajtható okirat 
adatai (pl. megnevezését, 
számát, döntés jogerőre 
emelkedésének 
időpontját, fizetési 
határidőt),  a kimutatott 
köztartozás - jogcím 
szerinti - összege, 
késedelmi pótlék 
összege,  a végrehajtás 
során foganatosított 
végrehajtási 
cselekmények, azok 
időpontja és eredménye, 
 a végrehajtással 
kapcsolatban felmerült 
költségek, a megtérülés 
módja, ideje, a tovább 
utalás időpontja 
a végrehajtást 
foganatosító neve, a 
végrehajtásra történő 
átadás időpontja, a 
visszatartási jog 
gyakorlása miatt a 
megkeresett adó- és 
vámigazgatóság 
elnevezése, az adatátadás 
időpontja, a teljesítés 
ténye és időpontja 

37/2015
. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
3. §  (1) 
o), 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű az 
önkormán
yzati 
adóhatósá
g által 
átruházott 
végrehajtá
si 
cselekmén
yek-re, 
visszatartá
si jog 
gyakorlásá
ra 
vonatkozó 
adatok 
nyilvántart
ása 

a magánfőző neve, címe, 
adóazonosító jele, a főző 
berendelés űrtartalma, a 
magánfőzés helye 

37/2015
. 
(XII.28.) 
NGM 
rendelet 
3. §  (1) 
p), 

elsődle
ges 

 N u.a. Egyszerű a 
magánfőzé
s 
ellenőrzés
ével 
összefüggő 
adatok 
nyilvántart
ása. 
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3.4 . Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A beérkezett igénylés teljesítésének feltétele, hogy a beérkezett kérelemben a kérelmező szervezet 

megadja: 

az adóügy típusát, 

az adóügy jogszabályban meghatározott lényeges adatai közül annyit, ami egy adott ügy 

egyértelmű azonosítását lehetővé teszi, 

az indoklást, melyben a kérelmező megadja a jogszabályi helyet, ami alapján az adatot igényli. 

A hiányos vagy nem megfelelően indokolt adatszolgáltatási igényt a Hivatalnak nem áll módjában 

teljesítenie, ezért hiányos kérelem beérkezést követően a Hivatal a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja 

fel. A hiánypótlásban a Hivatal megjelöli a kérelemben pontosítandó adatokat. A Hivatal a kérelem 

teljesítését akkor kezdi meg, ha a beérkezett kérelem pontos és teljesíthető. 

3.5. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

A szolgáltatás rendelkezésre állását a Hivatal elektronikus levelezésének, valamint az ASP Adó 

szakrendszernek az együttes rendelkezésre állása határozza meg. A Hivatal a nyitva tartási idejében 

fogadja a beérkezett iratokat és a kérelem beérkezésének sorrendjében dolgozza fel. 

3.6. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez interfésszel csatlakozik 2019.szeptember 20-án. Az ASP 

rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár a csatlakozási szerződés alapján, az információ 

átadási szabályzatban közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.  

3.7 Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik partner szervezetet sem értesíti. Minden 

adatkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes Adatok 

alapján kerül kiszolgálásra, az adatokon bekövetkezett változásokról az új adatigénylés esetén 

értesülhet a kérelmező szerv. Minden adatigénylés esetén a Hivatal megadja az adatigénylés 

teljesítésének időpontját. 

3.8 Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

3.8.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az 

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

 

A szolgáltatás nyújtását érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten 

keresztül, illetve a Hivatal weboldalán publikálva tájékoztatja az érintetteket, a módosítások életbe 

lépését legalább öt munkanappal megelőzően. 

3.8.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

A szolgáltatás nyújtásának megszüntetéséről a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten 

keresztül, illetve a Hivatal weboldalán publikálva tájékoztatja az érintetteket, a szolgáltatás 

megszűntetését legalább öt munkanappal megelőzően. 
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4. Együttműködő szerv Igazgatási és Hatósági Főosztály szakterülete 

4.1. Információforrások regiszterének tartalma 

4.2.. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

• A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, 

valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól 

• 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről  

• 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

• 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

• 55/2009.(IN.13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról  

• 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

• 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős 

szálláshely¬szolgáltatásról 

• 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről; 

• 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet - az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről; 

• 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról; 

• 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes 

betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 

 

Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést): 

• A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele 
• A hagyatéki eljárás jegyzői szakasza 
• A jegyző hatáskörébe tartozó vásár, piac engedélyezési eljárás 
• A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyelete 
• A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások és azok jogkövetkezményei 
• Állatvédelmi ügyek 
• A telepengedély-köteles ipari tevékenység engedélyezési eljárása 
• A zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárása 
• Az üzletköteles kereskedelmi tevékenység engedélyezési eljárása 
• Bejelentés parlagfűvel és gyomnövénnyel szennyezett ingatlanokról 
• Bevásárlóközpont nyilvántartásba vételi eljárása 
• Birtokvédelem 
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• Ebösszeírás 
• Fakivágás engedélyezése közterületen 
• Fakivágás engedélyezése nem közterületi fák esetében 
• Helyi termelői piac nyilvántartásba vételi eljárása 
• Ipari szolgáltató tevékenység – bejelentés-köteles ipari tevékenység 
• Jegyző hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatáskörei 
• Közterületi zajjal járó rendezvények 
• Közterület-használat 
• Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyintézés 
• Méhtartás nyilvántartásba vétele 
• Nem üzleti célú szálláshelyek üzemeltetési engedélyezési eljárása 
• Üzleti célú szálláshelyek nyilvántartásba vétele 
• Zaj- és rezgésvédelmi határérték megállapítása 

Az elektronikusan indítható űrlaptípusok 

Általános és Igazgatási Osztály 

 

• birtokvédelmi kérelem 

• bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez módosításához 

•  ebösszeíró adatlap 

• fakivágási engedélykérelem, bejelentés 

•  űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatási 

iránti perben 

• űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél 

benyújtásához 

• anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem 

• adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről 

•  adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz 

• nyilatkozat öröklésre jogosultakról 

• rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem 

• adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyekről 

• szálláshely megszűnésének bejelentése 

• szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés 

• ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem 

• ipari tevékenység folytatásának bejelentése 

• ipari tevékenység megszűnésének bejelentése 

• székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, 

valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem 

• bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról  

• működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához 

• működési engedély visszavonási kérelem 

• vásár-illetve piac üzemeltetés engedély iránti kérelem 

• bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés 
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4.3 Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

 

 

 

 

 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilván
os 

(Igen/R
észben/

Nem) 

Közzététel helye 

Közhitel
es 

(Igen/R
észben/

Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

nyilvántartás a 
kereskedelmi 
tevékenységekről 

nyilvántartás a 
kereskedelmi 
tevékenységekrő
l 

igen Az önkormányzat az 
önkormányzati ASP-hez 
kereskedelmi szakterületen 
„interfészes” csatlakozással 
csatlakozott 2019. 
augusztus 1-jén Az ASP 
rendszer által kezelt 
adatokat a Magyar 
Államkincstár – a 
csatlakozási szerződés 
alapján, az információ 
átadási szabályzatában – 
közvetlenül adja meg az 
Elektronikus Ügyintézési 
Felügyelet részére. 
Honlap 

igen 210/2009(IX.
29.) Korm. 
rendelet 

nyilvántartás a 
telephelyekről 

nyilvántartás a 
telephelyekről 

igen https://www.zuglo.hu/hato
sagi-nyilvantartas-a-
telepekrol/ 
 
 

igen 57/2013. 
(II.27.) Korm. 
rendelet 

nyilvántartás a 
kereskedelmi 
szálláshelyekről 

nyilvántartás a 
kereskedelmi 
szálláshelyekről 

igen https://www.zuglo.hu/kere
skedelmi-nyilvantartasok/ 
 

igen 239/2009.(X.
20.) Korm. 
rendelet 

zenés táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

zenés táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

igen https://www.zuglo.hu/kere
skedelmi-nyilvantartasok/ 
 

igen 23/2011. (III. 
8.) Korm. 
rendelet  

elektronikus anyakönyvi 
nyilvántartás 

(nem része az 
önkormányzat iratátadási 
szabályzatának) 

2010. évi I. 
törvény az 
anyakönyvi 
nyilvántartásról 

nem EAK igen 2010. évi I. 
Tv. 
429/2017 
(XII.20.) 
Korm. 
rendelet 

https://www.zuglo.hu/hatosagi-nyilvantartas-a-telepekrol/
https://www.zuglo.hu/hatosagi-nyilvantartas-a-telepekrol/
https://www.zuglo.hu/hatosagi-nyilvantartas-a-telepekrol/
https://www.zuglo.hu/kereskedelmi-nyilvantartasok/
https://www.zuglo.hu/kereskedelmi-nyilvantartasok/
https://www.zuglo.hu/kereskedelmi-nyilvantartasok/
https://www.zuglo.hu/kereskedelmi-nyilvantartasok/
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4.4 A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid, köznapi neve 

Adat 
jogszabályi 

megnevezés
e, 

értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másod
lagos 

esetén 
az 

elsődl
eges 

forrás 
jelölés

e 

Nyilv
ános 
(I/N) 

Átad
ható 
(I/N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egyszer
ű/ 

Automat
ikus) 

Melyik 
nyilvántartá

sban 
szerepel 

sorszám, cím, iktatószám, 
ebtartó adatai, ebre vonatkozó 
adatok: faja, neme, születési 
ideje, színe, hívóneve, 
tartásának helye, beültetett 
chip sorszáma, beültetés ideje, 
beültetést végző állatorvos 
neve, kamarai bélyegzőjének 
száma, ivartalanítás ideje, 
ivartalanítást végző orvos 
adatai, utolsó oltás ideje, 
oltóanyag gyártási száma, 
oltást végző orvos adatai, az eb 
veszélyes-e 

Állatvédelmi 
törvény 42/B. 
§ 

elsődleges  N I Egyszerű ebek 
nyilvántartás
a 

sorszám, születési név, 
születési hely, idő, anyja neve, 
apja neve, házasságkötés 
helye, ideje,  házasulandók 
neve, születési helye, ideje, 
anyja neve, apja neve, 
elhalálozás helye, ideje, válás 
helye, ideje, bírósági határozat 
száma 

2010. évi I. 
törvény az 
anyakönyvi 
nyilvántartás
ról 

elsődleges  N I Egyszerű papír alapú 
anyakönyvi 
nyilvántartás 

 

4.5  Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

A szolgáltatás rendelkezésre állását a Hivatal elektronikus levelezésének, valamint az GOVcenter 

szakrendszernek az együttes rendelkezésre állása határozza meg. A Hivatal a nyitva tartási idejében 

fogadja a beérkezett iratokat és a kérelem beérkezésének sorrendjében dolgozza fel. 

4.6  Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez interfésszel csatlakozik 2019. szeptember 20-án. Az ASP 

rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár a csatlakozási szerződés alapján, az információ 

átadási szabályzatban közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.  
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4.7 Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

 

A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik partner szervezetet sem értesíti. Minden 

adatkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes Adatok 

alapján kerül kiszolgálásra, az adatokon bekövetkezett változásokról az új adatigénylés esetén 

értesülhet a kérelmező szerv. Minden adatigénylés esetén a Hivatal megadja az adatigénylés 

teljesítésének időpontját. 

4.8. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

4.8.1 Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az 

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

 

A szolgáltatás nyújtását érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten 

keresztül, illetve a Hivatal weboldalán publikálva tájékoztatja az érintetteket, a módosítások életbe 

lépését legalább öt munkanappal megelőzően. 

4.8.2 Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

A szolgáltatás nyújtásának megszüntetéséről a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten 

keresztül, illetve a Hivatal weboldalán publikálva tájékoztatja az érintetteket, a szolgáltatás 

megszűntetését legalább öt munkanappal megelőzően. 

4.8.3 Szerződéskötési kötelezettség 

Hatósági szerződés kötése közterület használatára vonatkozóan továbbá a kisállat hulla elszállítására 

vonatkozóan. 

 

5. Együttműködő szerv Humánszolgáltatási Főosztály szakterülete 

5.1. Információforrások regiszterének tartalma 

5.2. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 

• A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló      149/1997. 
(IX. 10.) Korm. rendelet 65/B. § 

• A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletszabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. § (1a) bekezdése 

• A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve  
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által 

meghatározott államigazgatási hatáskörben nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 
tartoznak 

• Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő testületének a Zugló szociális és gyermekvédelmi 
pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015 
(II.27.) önkormányzati rendelete  
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Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést): 

 

Megélhetéshez kapcsolódó támogatások  

• minimum-jövedelem juttatás,  
• méltányossági ápolási díj) 

Lakhatás megőrzését segítő támogatások  
 

• rendszeres lakásfenntartási támogatás,  
• adósságcsökkentési támogatás 

 
Jövedelemkiegészítő támogatások  
 

• rendkívüli települési támogatás,  
• szociális kölcsön,  
• tűzifa-juttatás,  
• gyógyszertámogatás 

 
Gyermekekre való tekintettel igénybe vehető támogatások  

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,  
• hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,  
• tanévkezdési támogatás,  
• gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatás,  
• táboroztatási támogatás 

 
Egyéb támogatások  

• születési támogatás,  
• tüdőgyulladás elleni védőoltás,  
• szépkorú személyek elismerése 
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5.3 Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

 
5.4 A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Közzétét
el helye 

Közhit
eles 
(Igen/
Részbe
n/Nem
) 

Jogszabályi hivatkozás 

Rendszeres és rendkívüli 
települési önkormányzati 
támogatások (WINSZOC) 

A jegyző a települési 
önkormányzat 
képviselőtestületén
ek feladat- és 
hatáskörébe tartozó 
szociális ellátásokra 
való jogosultság 
megállapítása , az 
ellátások biztosítása, 
fenntartása és 
megszüntetés e 
céljából 
nyilvántartást vezet. 
A jegyző 
nyilvántartási 
kötelezettség ét a 
„winszoc” 
programban látja el. 

nem  részben a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 18. § 

Rendszeres gyerekvédelmi 
kedvezmények és 
gondozási díjfizetésre 
kötelezettek 
nyilvántartása (WINSZOC) 

A jegyző a 
hatáskörébe tartozó 
ellátásra való 
jogosultság 
megállapításá hoz, 
megváltoztatá sához 
és megszüntetés 
éhez nyilvántartást 
vezet. A jegyző 
nyilvántartási 
kötelezettség ét a 
„winszoc” 
programban látja el. 

nem  részben A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 138. § (1) 
bekezdés 
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Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másod
lagos 

esetén 
az 

elsődl
eges 

forrás 
jelölés

e 

Nyilv
ános 
(I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egyszer
ű/ 

Automat
ikus) 

Melyik 
nyilvántart

ásban 
szerepel 

A jogosult és az Ör. 
alapján figyelembe vett 
más személyek 
természetes 
személyazonosító 
adatai 

a szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról szóló 
1993. évi III. 
törvény 

elsődleges  N I Egyszerű winszoc 

A jogosult és az Ör. 
alapján figyelembe vett 
más személyek belföldi 
lakó vagy tartózkodási 
helye 

a szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról szóló 
1993. évi III. 
törvény 

elsődleges  N I Egyszerű winszoc 

A jogosult és az Ör. 
alapján figyelembe 
vett más személyek 
Társadalom 
biztosítási Azonosító 
Jele 

a szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról 
szóló 1993. évi 
III. törvény 

elsődleges  N I Egyszer
ű 

winszoc 

A jogosult és az Ör. 
alapján figyelembe 
vett más személyek 
állampolgársága vagy 
más jogállása 

a szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról 
szóló 1993. évi 
III. törvény 

elsődleges  N I Egyszer
ű 

winszoc 

A jogosultsági 
feltételekre és az 
azokban 
bekövetkezett 
változásokra 
vonatkozó adatok 

a szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról 
szóló 1993. évi 
III. törvény 

elsődleges  N I Egyszer
ű 

winszoc 

Az ellátás során 
figyelembevett egy 
főre jutó jövedelem 
összege 

a szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról 
szóló 1993. évi 
III. törvény 

elsődleges  N I Egyszer
ű 

winszoc 

lakhatáshoz 
kapcsolódó 
rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott 
települési támogatás 

a szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról 

elsődleges  N I Egyszer
ű 

winszoc 
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5.5 A nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása  

Az információátadás papír alapon, email-ben vagy Hivatali Kapun keresztül történik, a beérkező 

kérelemtől függően.  

5.6 A nyilvántartásban elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk 

köre, leírása 

A beérkezett igénylés teljesítésének feltétele, hogy a beérkezett kérelemben a kérelmező szervezet 

megadja:  

• az ügy típusát,  

• az ügy jogszabályban meghatározott lényeges adatai közül annyit, ami egy adott ügy egyértelmű 

azonosítását lehetővé teszi, 

 • az indoklást, melyben a kérelmező megadja a jogszabályi helyet, ami alapján az adatot igényli.  

A hiányos vagy nem megfelelően indokolt adatszolgáltatási igényt a Hivatalnak nem áll módjában 

teljesítenie, ezért hiányos kérelem beérkezést követően a Hivatal a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja 

fel. A hiánypótlásban a Hivatal megjelöli a kérelemben pontosítandó adatokat. A Hivatal a kérelem 

teljesítését akkor kezdi meg, ha a beérkezett kérelem pontos és teljesíthető. 

 

5.7 Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

A szolgáltatás rendelkezésre állását a Hivatal elektronikus levelezésének, valamint a WINSzoc 

rendszernek az együttes rendelkezésre állása határozza meg. A Hivatal a nyitva tartási idejében 

fogadja a beérkezett iratokat és a kérelem beérkezésének sorrendjében dolgozza fel. 

5.8. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

 

A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik partner szervezetet sem értesíti. Minden 

adatkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes Adatok 

alapján kerül kiszolgálásra, az adatokon bekövetkezett változásokról az új adatigénylés esetén 

értesülhet a kérelmező szerv. Minden adatigénylés esetén a Hivatal megadja az adatigénylés 

teljesítésének időpontját. 

 

természetbe ni 
szociális ellátás 
formájában történő 
nyújtása esetén a 
fogyasztó és a 
fogyasztási hely 
szolgáltató általi 
azonosításá hoz 
szükséges adatok 

szóló 1993. évi 
III. törvény 
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5.9 Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

5.9.1 Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az 

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

 

A szolgáltatás nyújtását érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten 

keresztül, illetve a Hivatal weboldalán publikálva tájékoztatja az érintetteket, a módosítások életbe 

lépését legalább öt munkanappal megelőzően. 

5.9.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

A szolgáltatás nyújtásának megszüntetéséről a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten 

keresztül, illetve a Hivatal weboldalán publikálva tájékoztatja az érintetteket, a szolgáltatás 

megszűntetését legalább öt munkanappal megelőzően. 

5.9.3 Szerződéskötési kötelezettség 

Nem állami fenntartókkal kötött személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátást 

biztosító szerződések 

 

6. Együttműködő szerv Gazdasági Főosztály szakterülete 

6.1. Információforrások regiszterének tartalma 

6.2 Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 

• 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon 

nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 

• a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény  

• a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 

• a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi 

területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 

31.) Korm. rendelet 

 

Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést): 

 

• Bérlakás értékesítés 

• Egyéb vagyongazdálkodási ügyek 

• Elővásárlási jog 

• Lakás és ingatlan bérlet 

• Társasházi ügyek 
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6.3 Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

 

 

 

6.4 A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másod
lagos 

esetén 
az 

elsődl
eges 

forrás 
jelölés

e 

Nyilv
ános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egyszer
ű/ 

Automat
ikus) 

Melyik 
nyilvánta
rtásban 
szerepel 

Melléképület , építmény 
(D lap) 

147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Lakóépület (E lap) 147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Nem lakás célú helyiség 
(B lap) 

147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Földterület (F lap) 147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Közmű távfűtés (H lap) 147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Részb

en/Nem) 
Közzététel helye 

Közhit
eles 

(Igen/
Részb
en/Ne

m) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Ingatlanvagyonkataszte
r 

A 
nyilvántartásba
n az 
ingatlanokra 
vonatkozó 
adatok 
találhatóak 

nem  nem 147/1992. (XI. 
6.) Korm. 
rendelet az 
önkormányzatok 
tulajdonában 
lévő 
ingatlanvagyon 
nyilvántartási és 
adatszolgáltatási 
rendjéről 
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Közmű víz-, csatorna (K 
lap) 

147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Lakás betétlap (L lap) 147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Intézmény vagy nem 
lakás célú épület (N lap) 

147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Sportlétesít mények (O 
lap) 

147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Egyéb építmény (P lap) 147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Üzemi épület (R lap) 147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Strand, fürdő (S lap) 147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Köztemető (T lap) 147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Közlekedési terület (U1 
lap) 

147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Vizek, közcélú vízi 
létesítménye k (V lap) 

147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Közlekedési műtárgyak 
(Y lap) 

147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

Zöldterület (Z lap) 147/199 2.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

Elsődleges  N N Egyszerű Ingatlan-
vagyon 
kataszter 

 

6.5  Ingatlanvagyon nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása  

Az információátadás papír alapon, email-en keresztül történik, a beérkező kérelemtől függően.  

6.6 Az Ingatlanvagyon nyilvántartásban elektronikus információátadási felületen keresztül átadható 

adatok, információk köre, leírása 

A beérkezett igénylés teljesítésének feltétele, hogy a beérkezett kérelemben a kérelmező szervezet 
megadja: 

 • az ügy típusát,  

• az ügy jogszabályban meghatározott lényeges adatai közül annyit, ami egy adott ügy egyértelmű 
azonosítását lehetővé teszi,  

• az indoklást, melyben a kérelmező megadja a jogszabályi helyet, ami alapján az adatot igényli. 
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 A hiányos vagy nem megfelelően indokolt adatszolgáltatási igényt a Hivatalnak nem áll módjában 

teljesítenie, ezért hiányos kérelem beérkezést követően a Hivatal a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. A 

hiánypótlásban a Hivatal megjelöli a kérelemben pontosítandó adatokat. A Hivatal a kérelem teljesítését 

akkor kezdi meg, ha a beérkezett kérelem pontos és teljesíthető. 

6.7. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

A szolgáltatás rendelkezésre állását a Hivatal elektronikus levelezésének, valamint a fájlszerverének 

az együttes rendelkezésre állása határozza meg. A Hivatal a nyitva tartási idejében fogadja a beérkezett 

iratokat és a kérelem beérkezésének sorrendjében dolgozza fel. 

6.8. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

 

A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik partner szervezetet sem értesíti. Minden 

adatkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes Adatok 

alapján kerül kiszolgálásra, az adatokon bekövetkezett változásokról az új adatigénylés esetén 

értesülhet a kérelmező szerv. Minden adatigénylés esetén a Hivatal megadja az adatigénylés 

teljesítésének időpontját. 

6.9 Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

6.9.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az 

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A szolgáltatás nyújtását érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten 

keresztül, illetve a Hivatal weboldalán publikálva tájékoztatja az érintetteket, a módosítások életbe 

lépését legalább öt munkanappal megelőzően. 

6.9.2 Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

A szolgáltatás nyújtásának megszüntetéséről a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten 

keresztül, illetve a Hivatal weboldalán publikálva tájékoztatja az érintetteket, a szolgáltatás 

megszűntetését legalább öt munkanappal megelőzően. 
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7. Adatmegnevezések jegyzéke 
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Ez a szabályzat 2021.02.10. napján lép hatályba 

Budapest,  

 

dr. Tiba Zsolt 
         jegyző 

         s.k. 


