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I. Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási 

szabályzat alapadatai 

1. Az együttműködő szerv alapadatai 

Hivatalos teljes név Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala 

Adószám 15450494-2-12 

2. Az információátadási szabályzat alapadatai 

 

Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése 

Egységes Egyedi 

 

2.1. Egyedi információátadási szabályzat alapadatai 

Egyedi információátadási szabályzat 

megnevezése 

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának Információátadási Szabályzata 

Verzió v1 

Kiadás dátuma 2017. augusztus 31. 

Hatályosság kezdete 2018. január 1. 

Irányító államigazgatási szerv/országos kamara 

vezetőjének jóváhagyása  

Igen/Nem 

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

felületek adatai 

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai) 

• anyakönyvi eljárás szakterület, 

• állatvédelmi igazgatás szakterület, 

• általános igazgatás szakterület, 

• építésügyi igazgatás szakterület, 

• gyámügyi igazgatás szakterület, 

• hagyatéki eljárás szakterület, 

• ingatlanvagyon-kataszter szakterület, 

• ipar- és kereskedelmi igazgatás szakterület, 

• környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi igazgatás szakterület, 

• önkormányzati adóigazgatás szakterület, 
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• rendészeti igazgatás szakterület, 

• személyzeti és bérügyek szakterület, 

• szociális igazgatás szakterület 
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2. Együttműködő szerv anyakönyvi eljárások szakterülete 

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

- 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásól 

- 32/2014.(V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes 

szabályairól szóló 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

- 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

➢  az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

- házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárás 

- bejelentett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésére irányuló eljárás 

- névváltoztatási eljárás 

- házasságinév-viselési forma módosítására irányuló eljárás 

- anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése 

- anyakönyvi okiratok kiállítása (anyakönyvi kivonat, anyakönyvi hatósági bizonyítvány) 

- hazai anyakönyvezés 

- apai elismerő nyilatkozat felvétele 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): --- 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek 

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). --- 
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

---      
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3. Együttműködő szerv állatvédelmi igazgatás szakterülete 

3.1. Információforrások regiszterének tartalma 

3.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

- 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről 

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

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

egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 

- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről  

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

- marhalevél kiállítása 

- méhállomány tartása helyének, vándoroltatásának bejelentése 

- állatvédelmi bírság kiszabása, az állattartó eltiltása az állat kedvtelésből való 
tartásától, állat megfelelő helyre való szállításának elrendelése 

- ebösszeírás 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. melléklet II. táblázat 3. 
pontja alapján, a különösen és közepesen veszélyes állat tartására, szaporítására, 
elidegenítésére, megvételére, illetve bemutatására irányuló engedélyezési 
eljárásában, az állattartás helyi szabályainak való megfelelés kérdésében 

 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): --- 
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3.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

településen tartott ebekről 
vezetett nyilvántartás 

településen tartott ebekről 
vezetett nyilvántartás 

Nem --- Nem 1998. évi XXVIII. 
törvény 

méhek tartási helyének 
nyilvántartása 

méhek tartási helyének 
nyilvántartása 

Nem --- Nem 70/2003. (VI.27.) 
FVM rendelet 

3.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

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 

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) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

eb tulajdonosának 

neve, címe 

 Másodlagos NÉBIH N I Egyszerű településen 
tartott ebekről 
vezetett 
nyilvántartás 

ebtartó neve, 

lakcíme, 

telefonszáma, 

 Másodlagos NÉBIH N I Egyszerű településen 
tartott ebekről 
vezetett 
nyilvántartás 
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elektronikus 

levélcíme 

eb fajtája, neme, 

születési ideje, színe, 

hívóneve 

 Másodlagos NÉBIH N I Egyszerű településen 
tartott ebekről 
vezetett 
nyilvántartás 

eb tartási helye  Másodlagos NÉBIH N I Egyszerű településen 
tartott ebekről 
vezetett 
nyilvántartás 

transzponder 

sorszáma, beültetés 

időpontja, beültetést 

végző állatorvos 

neve, kamarai 

bélyegző száma 

 Másodlagos NÉBIH N I Egyszerű településen 
tartott ebekről 
vezetett 
nyilvántartás 

ivartalanítás 

időpontja, 

ivartalanítást végző 

állatorvos neve, 

kamarai bélyegző 

száma 

 Másodlagos NÉBIH N I Egyszerű településen 
tartott ebekről 
vezetett 
nyilvántartás 

eb oltási könyvének 

száma, kiadó 

állatorvos neve, 

kamarai bélyegző 

száma 

 Másodlagos NÉBIH N I Egyszerű településen 
tartott ebekről 
vezetett 
nyilvántartás 

eb veszettség elleni 

védőoltásainak 

időpontja, 

oltóanyag, gyártási 

száma, oltást végző 

állatorvos neve, 

kamarai bélyegző 

száma 

 Másodlagos NÉBIH N I Egyszerű településen 
tartott ebekről 
vezetett 
nyilvántartás 
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veszettség 

szempontjából 

aggályos eb 

megfigyelési 

státuszának ténye, 

időpontja 

 Másodlagos NÉBIH N I Egyszerű településen 
tartott ebekről 
vezetett 
nyilvántartás 

kisállatútlevéllel 

rendelkező eb 

esetén az útlevél 

száma, kiállításának 

időpontja, kiállító 

állatorvos neve, 

kamarai bélyegző 

száma 

 Másodlagos NÉBIH N I Egyszerű településen 
tartott ebekről 
vezetett 
nyilvántartás 

eb veszélyesség 

minősítésének 

tényére és 

időpontjára 

vonatkozó adat 

 Másodlagos NÉBIH N I Egyszerű településen 
tartott ebekről 
vezetett 
nyilvántartás 

elismert tenyésztő 

szervezet által 

törzskönyvezett eb 

esetén a származási 

igazolás másolata 

 Másodlagos NÉBIH N I Egyszerű településen 
tartott ebekről 
vezetett 
nyilvántartás 

méhész neve, 

lakóhelye 

 Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás 

N I Egyszerű méhek tartási 
helyének 
nyilvántartása 

méhcsaládok 

állandó és legutóbbi 

tartási helye 

 Másodlagos  N I Egyszerű méhek tartási 
helyének 
nyilvántartása 

állatorvosi igazolás 

száma, kelte, 

kiállítás helye 

 Másodlagos  N I Egyszerű méhek tartási 
helyének 
nyilvántartása 
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méhcsaládok száma  Másodlagos  N I Egyszerű méhek tartási 
helyének 
nyilvántartása 

letelepedés ideje  Másodlagos  N I Egyszerű méhek tartási 
helyének 
nyilvántartása 
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4. Együttműködő szerv általános igazgatás szakterülete 

4.1. Információforrások regiszterének tartalma 

4.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2012. 

(III.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2015. 

(IX.24.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 

valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/1997. 

(VI.30.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezések megállapításáról 

változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről  

- 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  

- 23/2013. (VI.28.) NGM rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az 

ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő 

szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 

nyilvántartásba vétel részletes szabályairól  

- 1992. évi LXVI törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról 

- 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a 

címkezelésről  

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi 

eljárásról  

- 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

- közterület-használat engedélyezése 

- közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás 

lefolytatása, közigazgatási bírság kiszabása, helyszíni bírság kiszabása 

- közterület-nevek nyilvántartása, garázsnyilvántartás, közterületen elhelyezett 

emléktáblákról vezetett nyilvántartás, emléktábla elhelyezésének 

engedélyezése 

- üzletszerű ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 

tevékenység bejelentése, névjegyzék vezetése 

- címkezeléssel kapcsolatos eljárások 

- birtokvédelmi eljárás 

- vadkárral kapcsolatos eljárás  

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 
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szakhatósági állásfoglalást): --- 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek 

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): --- 



Információátadási szabályzat v2_1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

15 
 

4.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

közterület-nevek 
nyilvántartása 

közterület-nevek nyilvántartása Igen --- Nem 18/1997. (VI.30.) 

önkormányzati 

rendelet 

garázsnyilvántartás a város közterületein lévő, a 

közterületeiről nyíló, vagy 

garázsszövetkezeti területen álló 

garázsok számozásáról vezetett 

nyilvántartás 

Részben --- Nem 18/1997. (VI.30.) 

önkormányzati 

rendelet 

közterületen elhelyezett 
emléktáblákról vezetett 
nyilvántartás 

közterületen elhelyezett 
emléktáblákról vezetett 
nyilvántartás 

Igen --- Nem 18/1997. (VI.30.) 

önkormányzati 

rendelet 

Nógrád Megyei 
Ingatlanközvetítői 
Névjegyzék 

ingatlanközvetítő szolgáltató 
tevékenységet végző 
természetes személyekről és 
gazdálkodó szervezetekről 
vezetett nyilvántartás 

Részben www.salgotarjan.hu Részben 1993. évi LXXVIII. 

törvény 

Nógrád Megyei 
Ingatlanvagyon-értékelő és -
közvetítő Névjegyzék 

ingatlanvagyon-értékelő és -
közvetítő szolgáltató 
tevékenységet végző 
természetes személyekről és 
gazdálkodó szervezetekről 
vezetett nyilvántartás 

Részben www.salgotarjan.hu Részben 1993. évi LXXVIII. 

törvény 
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4.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

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 

a folytatni kívánt 

szolgáltatási 

tevékenység 

megjelölése 

 I I Egyszerű Nógrád Megyei 
Ingatlanközvetítői 
Névjegyzék, Nógrád 
Megyei Ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő 
Névjegyzék 

határon átnyúló 
szolgáltatás esetén a 
szolgáltató 
állampolgársága/ 
nyilvántartási száma; 
letelepedés helye 
szerinti EGT-állam 
megjelölése; a 
szolgáltató 
engedélyének száma 
vagy nyilvántartási 
száma, ha a 
szolgáltatási 
tevékenység a 
letelepedés helye 
szerinti EGT-államban 
engedélyhez vagy 
nyilvántartáshoz kötött 

 I I Egyszerű Nógrád Megyei 
Ingatlanközvetítői 
Névjegyzék, Nógrád 
Megyei Ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő 
Névjegyzék 

 
  



Információátadási szabályzat v2_1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

17 
 

4.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

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) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

városrészenként a 

közterületnév elő- és 

utótagja 

 Elsődleges  I I Egyszerű közterület-nevek 
nyilvántartása 

az elnevezés, a 

megszűnés vagy 

névváltozás jelölése, 

ismert időpontja 

 Elsődleges  I I Egyszerű közterület-nevek 
nyilvántartása 

a korábbi elnevezés 

ismert adatai 

 Elsődleges  I I Egyszerű közterület-nevek 
nyilvántartása 

az elnevezést 

megállapító 

közgyűlési 

határozat száma 

 Elsődleges  I I Egyszerű közterület-nevek 
nyilvántartása 

a védetté 

nyilvánítás és 

dátuma 

 Elsődleges  I I Egyszerű közterület-nevek 
nyilvántartása 

helyrajzi száma  Másodlagos ingatlan-
nyilvántartás 

I I Egyszerű közterület-nevek 
nyilvántartása 

a megközelítésre 

szolgáló közterület 

neve 

 Elsődleges  I I Egyszerű garázsnyilvántartá
s 

a garázs (sor)száma  Elsődleges  I I Egyszerű garázsnyilvántartá
s 

a tulajdonos neve, 

lakcíme, értesítési 

címe; 

telefonszáma 

 Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás 

N I Egyszerű garázsnyilvántartá
s 
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az emléktábla 

helye, a kihelyezés 

időpontja, a 

népjóléti bizottsági 

határozat száma 

 Elsődleges  I I Egyszerű közterületen 
elhelyezett 
emléktáblákról 
vezetett 
nyilvántartás 

a kihelyező neve, 

címe 

 Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás 

I I Egyszerű közterületen 
elhelyezett 
emléktáblákról 
vezetett 
nyilvántartás 

az emléktábla 

szövege 

 Elsődleges  I I Egyszerű közterületen 
elhelyezett 
emléktáblákról 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltató neve, 

lakcíme/ székhelye 

 Másodlagos  személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás/ cégjegyzék 

I I Egyszerű Nógrád Megyei 
Ingatlanközvetítői 
Névjegyzék, 
Nógrád Megyei 
Ingatlanvagyon-
értékelő és -
közvetítő 
Névjegyzék 

a szolgáltatási 

tevékenységet végző 

természetes személy 

munkáltatójának 

megnevezése, 

székhelye 

 Másodlagos  I I Egyszerű Nógrád Megyei 
Ingatlanközvetítői 
Névjegyzék, 
Nógrád Megyei 
Ingatlanvagyon-
értékelő és -
közvetítő 
Névjegyzék 

a szolgáltatási 

tevékenység során 

 Másodlagos  I I Egyszerű Nógrád Megyei 
Ingatlanközvetítői 
Névjegyzék, 
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használt nyelv 

megnevezése 

Nógrád Megyei 
Ingatlanvagyon-
értékelő és -
közvetítő 
Névjegyzék 

természetes személy 

szolgáltatási 

tevékenység 

gyakorlására 

jogosító 

szakképesítésének 

az Országos 

Képzési Jegyzékben 

szereplő azonosító 

száma, a 

bizonyítvány 

száma, a kiállító 

intézmény 

megjelölése, a 

kiadás helye és 

időpontja 

 Másodlagos  N I Egyszerű Nógrád Megyei 
Ingatlanközvetítői 
Névjegyzék, 
Nógrád Megyei 
Ingatlanvagyon-
értékelő és -
közvetítő 
Névjegyzék 

a szolgáltató 

gazdálkodó 

szervezet 

képviseletére 

jogosult személy 

neve, lakóhelye 

 Másodlagos  I I Egyszerű Nógrád Megyei 
Ingatlanközvetítői 
Névjegyzék, 
Nógrád Megyei 
Ingatlanvagyon-
értékelő és -
közvetítő 
Névjegyzék 

szolgáltató 

gazdálkodó 

szervezet esetén a 

szolgáltatási 

tevékenység 

végzésére 

 Másodlagos  I I Egyszerű Nógrád Megyei 
Ingatlanközvetítői 
Névjegyzék, 
Nógrád Megyei 
Ingatlanvagyon-
értékelő és -
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igazolással 

rendelkező 

személyesen 

közreműködő tag 

vagy alkalmazott 

neve 

közvetítő 
Névjegyzék 

nyilvántartásba 

vétel időpontja 

 Elsődleges     Nógrád Megyei 
Ingatlanközvetítői 
Névjegyzék, 
Nógrád Megyei 
Ingatlanvagyon-
értékelő és -
közvetítő 
Névjegyzék 

nyilvántartási 

száma 

 Elsődleges     Nógrád Megyei 
Ingatlanközvetítői 
Névjegyzék, 
Nógrád Megyei 
Ingatlanvagyon-
értékelő és -
közvetítő 
Névjegyzék 
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5. Együttműködő szerv építésügyi igazgatás szakterülete 

5.1. Információforrások regiszterének tartalma 

5.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet  

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

lefolytatja az építési engedélyezési, összevont engedélyezési, fennmaradási 
engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bontási engedélyezési, engedély 
hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, jogutódlás tudomásulvételi, 
használatbavétel tudomásulvételi, az országos építési követelményektől való eltérés 
engedélyezési, hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, kötelezési, végrehajtási, jogszabály 
szerinti esetekben szakhatósági, valamint a veszélyhelyzet esetén szükségessé váló 
építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokat és jogszabályban meghatározott 
esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt; 

településképi véleményezési eljárás lefolytatása, telekülésképi bejelentési eljárás 
lefolytatása, településképi kötelezés 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

 

1. A zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló   23/2011.(III.(.) 
Korm. rendelet 3.§ (4) bek. b) pont alapján, a zenés, táncos rendezvények engedélyezése iránti 
eljárásban,  a meglévő építmény tekintetében az általános érvényű kötelező építésügyi 
előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés 
kérdésében, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem 
benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott ki; 

2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet 19.§ (4) bek. da) pontja, 
valamint (5) bekezdés d) pontja alapján, az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban, támogatott 
lakhatás, nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás, bölcsőde, mini 
bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, utógondozói 
otthon esetén, ha az ellátás helye tekintetében a jegyző az építésügyi hatóság, az ellátás helyére 
vonatkozó építéshatósági követelményeknek való megfelelés szakkérdésében; a 31. § (3) 
bekezdés b) pontja, (4) bekezdés a) pontja, (5) bekezdés a) pontja alapján, támogatott lakhatással, 
nappali szociális ellátással, bentlakásos szociális intézményi ellátással, bölcsődével, mini 
bölcsődével, gyermekek átmeneti otthonával, családok átmeneti otthonával, gyermekotthonnal, 
utógondozói otthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az ellátás helye tekintetében a 
jegyző az építésügyi hatóság, az ellátás helyére vonatkozó építéshatósági követelményeknek való 
megfelelés szakkérdésében; 

3. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 382/2007. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 4. számú melléklet 1.4. pontja alapján, a villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezése 
eljárásokban, a helyi településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása kérdésében; 

4. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. melléklet II. táblázat 2. pontja alapján, 
állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló eljárásban, településrendezési 
eszköznek és településfejlesztési tervnek való megfelelés kérdésében; 

5. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. 
melléklet B) táblázat 2 pontja alapján, a telekalakítási eljárásban, telekcsoport újraosztása, telek 
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megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén, annak kérdésében, hogy a 
telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak; 

6. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4). Korm. rendelet 12. § (7) bekezdés f) pontja alapján, a 
hatóságnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles 
szennyvíztisztító telep, szennyvízelvezető mű erre kijelölt eleme, a tavas vagy egyéb 
szennyvíztisztító mű kijelölése iránti eljárásában, annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény 
megfelel-e, és milyen feltételekkel felel meg a településrendezési követelményeknek és a helyi 
építési szabályzatnak; 

7. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.9. pontja alapján, az útügyi hatóság 
eljárásaiban, annak kérdésében, hogy építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak; 4. melléklet 1.5. pontja alapján, kikötő, 
valamint komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési engedély, fennmaradási engedély, 
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásban, annak 
kérdésében, hogy építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a 
helyi építési szabályzatnak; 4. melléklet 5.2. pontja alapján, a csak csónakok fogadására alkalmas 
kikötők elvi létesítési, létesítési engedély, fennmaradási engedély, valamint az ezekhez 
kapcsolódó adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásban, új, vízi állásnak nem minősülő, legalább 
20 csónak fogadására alkalmas csónakkikötő esetén, annak kérdésében, hogy építmény 
elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak 

 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): --- 
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5.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

---      
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6. Együttműködő szerv gyámügyi igazgatás szakterülete 

6.1. Információforrások regiszterének tartalma 

6.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:  

- 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatáróságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, 

- 331/2006. (XII.23.) Korm.rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről, 

- 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakkellátások térítési díjáról 

és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása 

- hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): --- 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek 

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): --- 
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6.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

WINSZOC PROGRAM jegyzői gyámhatóság 
hatáskörébe tartozó ellátásra 
való jogosultság megállapítása, 
megváltoztatása és 
megszüntetése céljából vezetett 
nyilvántartás 

Nem --- Részben 1997. évi XXXI. 
törvény a gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról 
(Gyvt.) 138. § (1) bek., 
140. § (1) bek. a) pont 

      

6.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

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 

az ellátással kapcsolatos 
döntések; az ellátás 
megnevezése, jogcíme, 
összege; az ellátás 
megállapítására, 
megváltoztatására, 
megszüntetésére 
vonatkozó adatok; a 
megszüntetés jogcíme; 
az érdemi döntés 
jogerőre 
emelkedésének 
időpontja 

Gyvt. 138. § (1) bej. 
d) pontja 

N I Egyszerű WINSZOC 
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6.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

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) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

személyazonosító 
adatok, TAJ 

Gyvt. 138. § (1) 
bek. a) 

Másodlagos  N I Egyszerű WINSZOC 

Magyarországon 
tartózkodás jogcíme, 
hozzátartozó esetén 
a rokoni kapcsolat 

Gyvt. 138. § (1) 
bek. b) 

Másodlagos  N I Egyszerű WINSZOC 

a jogosultsági 
feltételekre és az 
azokban 
bekövetkezett 
változásokra 
vonatkozó adatok 

Gyvt. 138. § (1) 
bek. c) 

Másodlagos  N I Egyszerű WINSZOC 

jövedelmi adatok Gyvt. 138. § (1) 
bek. e) 

Másodlagos  N I Egyszerű WINSZOC 

hátrányos/ 
halmozottan 
hátrányos helyzet 
megállapítása, a 
megállapítás oka 

Gyvt. 138. § (1) 
bek. f) 

Elsődleges  N I Egyszerű WINSZOC 
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7. Együttműködő szerv hagyatéki eljárás szakterülete 

7.1. Információforrások regiszterének tartalma 

7.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

- 2010.évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról 

- 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést):  

- hagyaték leltározása 

- biztosítási intézkedés 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): --- 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek 

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő)--- 
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7.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Hagyatéki nyilvántartó elhunyt, hozzátartozó, közjegyző 
adatai, elhunyt vagyontárgyai 

Nem --- Nem 2010. évi XXXVIII. 
törvény 
29/2010. (XII. 31.) 
KIM rendelet 

      

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2019. január 1-jén. Az ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar 

Államkincstár – a csatlakozási szerződés alapján, az információátadási szabályzatában – közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet 

részére. 

7.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

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 

---      

      

7.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

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) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

elhunyt, 
hozzátartozó, 
közjegyző adatai, 

   N N Egyszerű Hagyatéki 
nyilvántartó 
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elhunyt 
vagyontárgyai 
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8. Együttműködő szerv ingatlanvagyon-kataszter szakterülete 

8.1. Információforrások regiszterének tartalma 

8.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

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

ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 

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

-  ingatlanvagyon-kataszter vezetése 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): --- 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): --- 
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8.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Kataszter az önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanvagyonról vezetett 
nyilvántartás 

nem --- nem 147/1992.(XI.6.) 
Korm. rendelet 

      

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2019. január 1-jén. Az ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár – a 

csatlakozási szerződés alapján, az információátadási szabályzatában – közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére. 

8.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

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 

---      

8.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

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) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

ingatlan-
nyilvántartási adatok 

 Másodlagos ingatlan-
nyilvántartás 

N I Egyszerű Kataszter 

kezelői, szolgáltatói 
adatok 

 Elsődleges  N I Egyszerű Kataszter 
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az ingatlan 
értékadatai 

 Elsődleges  N I Egyszerű Kataszter 
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9. Együttműködő szerv ipar-és kereskedelmi igazgatás szakterülete 

9.1. Információforrások regiszterének tartalma 

9.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól  

- 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

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

- 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, 

- 239/2009.(X.10.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről, 

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

- 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról  

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

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

- kereskedelmi tevékenység bejelentése; üzletek működésének engedélyezése, üzlet 

nyilvántartásba vétele 

- ipari tevékenység bejelentése; telepengedély kiadása; telep nyilvántartásba vétele 

- szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése, szálláshely-szolgáltatási 

tevékenységet folytatókról nyilvántartás vezetése, az adatokban történt változás 

bejegyzése a nyilvántartásba, szálláshely törlése a nyilvántartásból 

- nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 

nyilvántartásba vétele; hatósági igazolvány kiállítása a szolgáltató hatósági 

nyilvántartásban szereplő adatairól, szálláshely átminősítése, adatokban történt 

változás bejegyzése a nyilvántartásba, a szolgáltató törlése a hatósági 

nyilvántartásból 

- vásár-, piacüzemeltetési engedély kiadása; vásár, piac nyilvántartásba vétele, változás 

bejegyzése a nyilvántartásba 

- bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése; bevásárlóközpont nyilvántartásba 

vétele, változás bejegyzése a nyilvántartásba 

- helyi termelői piac üzemeltetésének bejelentése, helyi termelői piac nyilvántartásba 

vétele, változás bejegyzése a nyilvántartásba  

- igazolás kiállítása a bejelentésről 

- ellenőrzés, jogkövetkezmények alkalmazása 

- rendezvénytartási engedély kiadása; zenés, táncos rendezvény nyilvántartásba 

vétele, igazolás a rendezvénytartási engedély kiadásáról; az engedély visszavonása és 

a zenés, táncos rendezvény törlése a nyilvántartásból 
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➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): --- 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): --- 
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9.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

bejelentéshez kötött 
kereskedelmi tevékenység 
nyilvántartása 

bejelentéshez kötött 
kereskedelmi tevékenység 
nyilvántartása 

Igen www.salgotarjan.hu Részben 210/2009. (IX.29.) 
Korm. rendelet 

működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 

működési engedéllyel 
rendelkező üzlet nyilvántartása 

Igen www.salgotarjan.hu Részben 210/2009. (IX.29.) 
Korm. rendelet 

telepekről vezetett 
nyilvántartás 

telepekről vezetett nyilvántartás Igen www.salgotarjan.hu Nem 57/2013. (II.27.) 
Korm. rendelet 

szálláshelyek nyilvántartása a szálláshely-szolgáltatási 
tevékenységet folytatókról 
vezetett nyilvántartás 

Igen www.salgotarjan.hu Részben 239/2009. (X.10.) 
Korm. rendelet 

nem üzleti célú 
szálláshelyek nyilvántartása 

a működést kezdő, megszűnt, 
üzemeltetési kört módosított 
nem üzleti célú közösségi, 
szabadidős szálláshelyekről 
vezetett nyilvántartás 

Nem --- Nem 173/2003. (X.28.) 
Korm.rendelet 

vásárok, piacok 
nyilvántartása 

vásárokról és piacokról vezetett 
nyilvántartás  

Igen www.salgotarjan.hu Részben 55/2009. (III.13.) 
Korm. rendelet 

bevásárlóközpontok 
nyilvántartása 

bevásárlóközpontokról vezetett 
nyilvántartás  

Igen www.salgotarjan.hu Részben 55/2009. (III.13.) 
Korm. rendelet 

helyi termelői piacok 
nyilvántartása 

helyi termelői piacokról vezetett 
nyilvántartás 

Igen www.salgotarjan.hu Részben 55/2009. (III.13.) 
Korm. rendelet 

zenés, táncos rendezvények 
nyilvántartása 

 Igen www.salgotarjan.hu Nem 23/2011. (III.18.) 
Korm. rendelet 

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2019. január 1-jén. Az ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár – a 

csatlakozási szerződés alapján, az információátadási szabályzatában – közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére. 
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9.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

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 

nyilvántartásba vétel 
száma 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

kereskedő 
cégjegyzékszáma, 
vállalkozói 
nyilvántartási száma, 
kistermelő regisztrációs 
száma 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

kereskedő statisztikai 
száma 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

kereskedelmi 
tevékenység helye 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

kereskedelmi 
tevékenység formája 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

üzlet napi/heti 
nyitvatartási ideje 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

üzlet elnevezése  I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
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tevékenység 
nyilvántartása 

üzlet alapterülete  I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

vendéglátó üzlet esetén 
a befogadóképessége 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

vásárlók könyve 
használatba vételének 
időpontja 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén 
az árusítótér nettó 
alapterülete, gépjármű-
várakozóhelyek száma, 
azok telekhatártól mért 
távolsága és 
elhelyezése 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

termékek megnevezése 
és sorszáma, illetve 
ebből jövedéki termék 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

a kereskedelmi 
tevékenység jellege 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

az üzletben folytatnak-e 
szeszesital-kimérést; 
nyújtanak-e 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
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zeneszolgáltatást, 
rendeznek-e műsoros 
előadást, táncot, 
folytatnak-e 
szórakoztató játékot 

tevékenység 
nyilvántartása 

külön engedély alapján 
forgalmazott termékek 
köre, megnevezése, a 
külön engedélyt kiállító 
hatóság, a külön 
engedély száma és 
hatálya 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

a kereskedelmi 
tevékenység 
megkezdésének, 
módosításának és 
megszűnésének 
időpontja 

 I I Egyszerű bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

nyilvántartásba vétel 
száma 

 I I Egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 

kereskedő 
cégjegyzékszáma, 
vállalkozói 
nyilvántartási száma, 
kistermelő regisztrációs 
száma 

 I I Egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 

kereskedő statisztikai 
száma 

 I I Egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 

az üzlet napi/heti 
nyitvatartási ideje 

 I I Egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 
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az üzlet címe, helyrajzi 
száma 

 I I Egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 

az üzlet elnevezése  I I Egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 

az üzlet alapterülete  I I Egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 

üzletköteles termékek 
megnevezése, sorszáma 

 I I Egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 

egyéb termékek 
megnevezése, sorszáma 

 I I Egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 

jövedéki termékek 
megnevezése 

 I I Egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 

a kereskedelmi 
tevékenység jellege 

 I I Egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 

külön engedély alapján 
forgalmazott termékek 
köre, megnevezése, a 
külön engedélyt kiállító 
hatóság, a külön 
engedély száma és 
hatálya 

 I I Egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 

a kereskedelmi 
tevékenység 
megkezdésének, 
módosításának és 

 I I Egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 
nyilvántartása 
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megszűnésének 
időpontja 

folytatni kívánt 
szolgáltatási 
tevékenység 
megjelölése 

 I I Egyszerű szálláshelyek 
nyilvántartása 

szálláshely címe, 
helyrajzi száma 

 I I Egyszerű szálláshelyek 
nyilvántartása 

szálláshely elnevezése  I I Egyszerű szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely-szolgáltató 
adóazonosító száma, 
statisztikai számjele 

 I I Egyszerű szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely-
szolgáltatási 
tevékenység típusának 
megjelölése 

 I I Egyszerű szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely 
befogadóképessége 

 I I Egyszerű szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely-
szolgáltatási 
tevékenység 
nyilvántartási száma, 
nyilvántartásba 
vételének napja 

 I I Egyszerű szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely ideiglenes 
bezárásának ténye, 
időtartama 

 I I Egyszerű szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely 
megszűnésének 
időpontja, megszűnés 
oka 

 I I Egyszerű szálláshelyek 
nyilvántartása 
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az engedélyezett 
szolgáltatási 
tevékenység 
megjelölése 

 I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 

az engedély száma, a 
tevékenység 
megkezdésének vagy 
folytatásának az 
engedélyben foglalt 
területi és időbeli 
korlátai 

 I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 

az engedély kiadása és 
a nyilvántartásba vétel 
időpontja 

 I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 

az engedély és a 
nyilvántartás sorszáma 

 I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 

a fenntartó által a 
kérelemben megadott 
adatok 

 I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 

a vásár, piac 
elnevezése, (szak) 
jellege 

 I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 

a vásár, piac címe  I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 

a vásár rendezésének, 
piac tartásának 
időpontja, időtartama, 
illetve a vásár, piac 
napi/heti nyitvatartási 
ideje 

 I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 

a vásár, piac 
alapterülete, a vásár, 
piac számára kijelölt 

 I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 
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terület, a kijelölt 
árusítóhelyek száma 

a szakhatóságok 
hozzájárulásában foglalt 
feltételek, korlátozások 

 I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 

az ellenőrző 
hatóságoknak a vásár, 
piac működését érintő 
intézkedései 

 I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 

a nyilvántartásból való 
törlés ténye, annak 
időpontja 

 I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 

a folytatni kívánt 
szolgáltatási 
tevékenység 
megjelölése 

 I I Egyszerű bevásárlóközpontok 
nyilvántartása 

a fenntartó által a 
bejelentésben 
megadott adatok 

 I I Egyszerű bevásárlóközpontok 
nyilvántartása 

a bevásárlóközpont 
elnevezése 

 I I Egyszerű bevásárlóközpontok 
nyilvántartása 

a bevásárlóközpont 
címe, az ingatlan 
helyrajzi száma 

 I I Egyszerű bevásárlóközpontok 
nyilvántartása 

a bevásárlóközpont 
nyitvatartási, 
üzemeltetési ideje 

 I I Egyszerű bevásárlóközpontok 
nyilvántartása 

az üzletek, illetve más 
árusítóhelyek száma 

 I I Egyszerű bevásárlóközpontok 
nyilvántartása 

a folytatni kívánt 
szolgáltatási 
tevékenység 
megjelölése 

 I I Egyszerű helyi termelői piacok 
nyilvántartása 
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a fenntartó neve, címe, 
székhelye, elektronikus 
levelezési címe 

 I I Egyszerű helyi termelői piacok 
nyilvántartása 

a fenntartó 
cégjegyzékszáma, 
egyéni vállalkozói 
nyilvántartási száma, 
vagy bírósági 
nyilvántartásba vételi 
száma 

 I I Egyszerű helyi termelői piacok 
nyilvántartása 

az üzemeltető neve, 
címe, székhelye, 
elektronikus levelezési 
címe 

 I I Egyszerű helyi termelői piacok 
nyilvántartása 

a helyi termelői piac 
címe, helyrajzi száma 

 I I Egyszerű helyi termelői piacok 
nyilvántartása 

a területhasználatának 
jogcíme 

 I I Egyszerű helyi termelői piacok 
nyilvántartása 

a piac nyitva tartási 
ideje 

 I I Egyszerű helyi termelői piacok 
nyilvántartása 

9.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

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) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

kereskedő neve, 
címe, illetve 
székhelye 

 Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás; cégjegyzék 

I I Egyszerű bejelentéshez 
kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartása 

kereskedő neve, 
címe, illetve 
székhelye 

 Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás; cégjegyzék 

I I Egyszerű működési 
engedéllyel 
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rendelkező üzlet 
nyilvántartása 

nyilvántartási szám  Elsődleges  I I Egyszerű telepekről 
vezetett 
nyilvántartás 

a bejegyzés oka  Elsődleges  I I Egyszerű telepekről 
vezetett 
nyilvántartás 

a bejegyzés 
időpontja 

 Elsődleges  I I Egyszerű telepekről 
vezetett 
nyilvántartás 

a telep címe  Másodlagos KCR I I Egyszerű telepekről 
vezetett 
nyilvántartás 

a telep helyrajzi 
száma 

 Másodlagos ingatlan-
nyilvántartás 

I I Egyszerű telepekről 
vezetett 
nyilvántartás 

a telep 
használatának 
jogcíme 

 Másodlagos  I I Egyszerű telepekről 
vezetett 
nyilvántartás 

a telep 
üzemeltetésének 
időtartama, 
műszakonként a 
napi munkavégzés 
idejének 
megjelölésével 

 Elsődleges  I I Egyszerű telepekről 
vezetett 
nyilvántartás 

az ipari tevékenység 
végzőjének neve 

 Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás/ cégjegyzék 

I I Egyszerű telepekről 
vezetett 
nyilvántartás 

az ipari tevékenység 
végzőjének 
cégjegyzékszáma, 

 Másodlagos cégjegyzék/ I I Egyszerű telepekről 
vezetett 
nyilvántartás 
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vállalkozói 
nyilvántartásba 
vételi száma 

egyéni 
vállalkozók 
nyilvántartása 

az ipari tevékenység 
végzőjének 
székhelye 

 Másodlagos cégjegyzék I I Egyszerű telepekről 
vezetett 
nyilvántartás 

a telepen végzett 
ipari tevékenység 

 Elsődleges  I I Egyszerű telepekről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltató neve  Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás/ cégjegyzék 

I I Egyszerű szálláshelyek 
nyilvántartása 

szolgáltató lakcíme, 
szervezet esetén 
székhelye 

 Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás/ cégjegyzék 

I I Egyszerű szálláshelyek 
nyilvántartása 

a nyilvántartásba 
vétel sorszáma 

 Elsődleges  N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a nyilvántartásba 
vétel indoka 

 Elsődleges  N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely 
nyilvántartási száma 

 Elsődleges  N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a nyilvántartásba 
vétel időpontja 

 Elsődleges  N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely jellege 
(felügyelet, 
tevékenység) 

 Elsődleges  N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely 

jelzőszáma 

 Elsődleges  N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 
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a szálláshely 
minősítése 
(kategóriája) 

 Elsődleges  N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely 
megnevezése 

 Elsődleges  N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely címe  Másodlagos KCR N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely nyitva 
tartása 

 Elsődleges  N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely 
szobaszáma 

 Elsődleges  N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshely 
férőhelyszáma 

 Elsődleges  N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshelyet 
üzemeltető 
szolgáltató 
statisztikai számjele 

 Másodlagos KSH N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshelyet 
üzemeltető 
szolgáltató neve 

 Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás/ cégjegyzék 

N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szálláshelyet 
üzemeltető 
szolgáltató címe 

 Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás/cégjegyzék 

N I Egyszerű nem üzleti célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

a szolgáltató neve  Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás/ cégjegyzék 

I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 
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a szolgáltató 
lakcíme, szervezet 
esetén székhelye 

 Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás/ cégjegyzék 

I I Egyszerű vásárok, piacok 
nyilvántartása 

a szolgáltató neve  Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás/ cégjegyzék 

I I Egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

a szolgáltató 
lakcíme, szervezet 
esetén székhelye 

 Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás/ cégjegyzék 

I I Egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

a szolgáltató neve  Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás/ cégjegyzék 

I I Egyszerű helyi termelői 
piacok 
nyilvántartása 

a szolgáltató 
lakcíme, szervezet 
esetén székhelye 

 Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás/ cégjegyzék 

I I Egyszerű helyi termelői 
piacok 
nyilvántartása 

a zenés, táncos 
rendezvény 
nyilvántartásba 
vételi száma 

 Elsődleges  I I Egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

a kérelmező neve, 
székhelye 

 Másodlagos személyiadat- és 
lakcímnyilvántar
tás/ cégjegyzék 

I I Egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

a kérelmező 
cégjegyzékszáma 
vagy vállalkozói 
nyilvántartási száma 
vagy bírósági 
nyilvántartásba 
vételi száma 

 Másodlagos cégjegyzék/ 
egyéni 
vállalkozók 
nyilvántartása/ 
civil szervezetek 
bírósági 
nyilvántartása 

I I Egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

a zenés, táncos 
rendezvény 
megnevezése 

 Elsődleges  I I Egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 
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a rendezvényhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
megnevezése 

 Elsődleges  I I Egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

a zenés, táncos 
rendezvény 
gyakorisága, 
megtartásának 
napja, kezdésének 
és befejezésének 
időpontja 

 Elsődleges  I I Egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

a zenés, táncos 
rendezvény 
helyszínéül szolgáló 
ingatlan címe, 
helyrajzi száma, 
alapterülete 

 Másodlagos KCR, ingatlan-
nyilvántartás 

I I Egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

a rendezvény 
befogadóképessége 

 Elsődleges  I I Egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

a rendezvénytartás 
megszűnésének 
időpontja 

 Elsődleges  I I Egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 
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10. Együttműködő szerv környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi igazgatás 

szakterülete 

10.1. Információforrások regiszterének tartalma 

10.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

- 284/2007. (X.9.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

- 2012. évi CLXXXV.  törvény a hulladékról 

- 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, 

valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

- 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés 

végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 

megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 

- 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

- 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

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

- környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása, intézkedési terv benyújtására 

kötelezés, zaj- és rezgésvédelmi bírság kiszabása 

- jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére 

kötelezés, hulladékgazdálkodási bírság kiszabása 

- parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése belterületen 

- helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a 71/2005. (III.30.) Korm. rendelet 

16. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörök gyakorlása; természetvédelmi 

bírság kiszabása 

- fás szárú növényekkel kapcsolatos fenntartási és kezelési feladatok, telepítési 

előírások teljesítésére kötelezés; közterületen lévő fás szárú növény kivágásának 

engedélyezése, pótlásra kötelezés, kivágásra kötelezés, pótlás teljesítésének 

ellenőrzése 

- házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kút; ahhoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó 

vízilétesítmény; 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási 

szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény 

létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának, megszüntetésének 

engedélyezése; vízjogi kötelezés; vízgazdálkodási bírság kiszabása 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

1. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, 
valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 
362/2008.(XII.31.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja alapján, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű 
építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárásában, helyi jelentőségű védett 
természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény 
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esetén, annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi 
önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a 
kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e; 

2. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.8. pontja alapján, az 
útügyi hatóság eljárásaiban, helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra 
közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén, annak elbírálása 
kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben 
meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e; 

3. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 4. számú melléklet 1.4. pontja alapján, a villamosenergia-ipari építésügyi 
engedélyezése eljárásokban, annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény vagy 
tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e; 

4. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet  
- 7. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

engedélyezési eljárásában, helyi jelentőségű védett természeti terület esetén, a helyi 
önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek 
való megfelelés vizsgálata kérdésében;  

- 8. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, a környezetvédelmi hatóság nem veszélyes 
hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, 
hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában, ha a tevékenység 
helyi jelentőségű védett természeti területet érint, annak elbírálása kérdésében, hogy 
a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e; 

5. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
- 1. melléklet B) táblázat 6. pontja alapján, a termőföld végleges más célú 

hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban, ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található, annak 
elbírálása kérdésében, hogy a más célú hasznosítás a helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e;  

- 1. melléklet B) táblázat 9. pontja alapján, a termőföld időleges más célú 
hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban, ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található, annak 
elbírálása kérdésében, hogy a más célú hasznosítás a helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e;  

- 1. mellélet B) táblázat 11. pontja alapján, a termőföld engedély nélküli más célú 
hasznosítása miatt indult eljárásban, ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint 
helyi jelentőségű védett természeti területen található, annak elbírálása kérdésében, 
hogy a más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a helyi 
önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek 
megfelel-e;  

- 3. melléklet B) táblázat 3. pontja alapján, a telekalakítási eljárásban, ha a telekalakítás 
olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - helyi 
jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti emlék 
jogi jelleg ténye van feljegyezve, annak elbírálása kérdésében, hogy a telekalakítás a 
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helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e; 

6. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet  
- 11. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a hatóság elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi 

létesítési engedélyezési, vízjogi megszüntetési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési 
engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában, valamint azok 
módosítására irányuló eljárásban, ha a tevékenység helyi jelentőségű védett 
természeti területet érint, - annak elbírálása érdekében, hogy a tevékenység a helyi 
önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek 
megfelel-e ; 

- 12. § (1) bekezdés d) pontja alapján, a hatóságnak az ivóvízellátás célját szolgáló 
üzemelő és távlati vízbázisok védelme érdekében történő védőterület, védősáv 
kijelölésére irányuló eljárásában, valamint azokban a védőidom kijelölésére irányuló 
eljárásokban, amelyekben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés felmerülhet, ha 
a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, - annak elbírálása 
érdekében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott 
természetvédelmi követelményeknek megfelel;  

- 12. § (7) bekezdés c) pontja alapján, a hatóságnak a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep, szennyvízelvezető mű 
erre kijelölt eleme, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító mű kijelölése iránti 
eljárásában, ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, - 
annak elbírálása érdekében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben 
meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e;  

- 13. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a hatóságnak a duzzasztással szabályozott 
víziúton vízlépcsőnél a víziút osztálya szerinti méretű úszólétesítmények, illetve azok 
tolt kötelékének áthaladását biztosító hajózsilip és a hozzá tartozó létesítmények 
terveinek, létesítésének és üzembe helyezésének engedélyezésére irányuló 
eljárásában, ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, - 
annak elbírálása érdekében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben 
meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e;  

- 13. § (3) bekezdés d) pontja alapján, a hatóság vizek medrének vízgazdálkodási célt 
szolgáló alakítására, kotrására vagy mesterséges vízterek vagy tározók létesítésére 
irányuló vízjogi engedélyezési eljárásában, ha a tevékenység helyi jelentőségű védett 
természeti területet érint, - annak elbírálása érdekében, hogy a tevékenység a helyi 
önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek 
megfelel-e; 

7. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet  
- 2. melléklet 2.1.7. pontja alapján, a bányafelügyelet építésügyi hatósági és 

építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi 
építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési 
eljárásában, helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást 
gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetében, ha a tevékenység 
megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy 
tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e;  

- 3. melléklet 3.1.6. pontja alapján, a bányafelügyelet bányászati szakigazgatással 
kapcsolatos engedélyezési eljárásaiban, ha az eljárás helyi jelentőségű védett 
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természeti területet érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, 
bányatelek megállapításhoz környezetvédelmi engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges, annak 
elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati 
rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi 
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e; 

- 4. melléklet 13. pontja alapján, az MBFSZ a szénhidrogének felszín alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárásaiban, ha az eljárás helyi jelentőségű védett 
természeti területet érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem 
szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy 
tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban 
meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett megfelel-e; 

 
➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): 

- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatokozó 

közszolgáltatás ellátására (Vgt. 44/G. § (1) bek.) 

- hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására (Ht. 33. § (1) bek.) 
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10.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 

(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 

hivatkozás 

---      
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11. Együttműködő szerv önkormányzati adóigazgatás szakterülete 

11.1. Információforrások regiszterének tartalma 

11.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

- 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről  

- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről  

- 1990. évi C. törvény a helyi adókról  

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/1993. (XII. 20.) 

önkormányzati rendelete az építményadóról 

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2015. (XII.17.) önkormányzati 

rendelete a helyi iparűzési adóról 

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2003. (XII.18.) rendelete az 

idegenforgalmi adóról 

- 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról  

- 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról  

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2013.(VIII.29.) önkormányzati 

rendelete a talajterhelési díjról 

- 1995. évi CXII. törvény a személyi jövedelemadóról  

- 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról  

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

- 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés 

ellenőrzésének részletes szabályairól  

- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról  

- 49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási 

költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes 

szabályairól  

- 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, 

bejelentési nyomtatványok tartalmáról  

- 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és 

adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, 

valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól  

 

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

Hatásköri feladatok Benyújtható nyomtatványok 

 
 
 
 
 
 
 

Bejelentkezés, változás-bejelentés 

HIPA bevallás 

Ideiglenes Hipa bevallás 

Bevallás az adóelőleg kiegészítésről 

Bevallást helyettesítő nyilatkozat 

Építményadó bevallás + megállapodás 

Bejelentés építmény bérleményről 
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Helyi adók (helyi iparűzési 
adó, építményadó, 

idegenforgalmi adó) 

Idegenforgalmi adó bevallás 

Adóigazolás (hat.biz. kérése) 

Adatlap fizetési könnyítésre, mérséklésre (társaság) 

Adatlap fizetési könnyítésre, mérséklésre (magánszemély) 

Átvezetési kérelem 

Kérelem túlfizetés visszautalására 

Eseti meghatalmazás (társaság) 

Eseti meghatalmazás (magánszemély) 

Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére  
(a bankhoz kell benyújtani) 

Előleg módosítási kérelem 

Gépjárműadó Bevallás gépjárműadóról  (mentesség, szünetelés) 

Talajterhelési díj Bevallás talajterhelési díjhoz 

 
Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelem utáni 

adó 

Bevallás termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni 
adó megállapításához (kifizetők részére) + adatlap 

Bevallás termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni 
adó megállapításához (magánszemély részére) 

Helyi jövedéki adó Bejelentés 

Végrehajtás saját   

köztarttozás megkeresésre (elektronikus úton nyújtható be) 

Adó-, és értékbizonyítvány Adó-, és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem 

 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): --- 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): --- 
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11.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

ONKADO adók és köztartozások 
nyilvántartása, kezelése, 
elszámolása, valamint 
adatszolgáltatás 

Nem --- Igen 37/2015. (XII.28.) 
NGM rendelet 

      

 
A 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza 
létre:  

a) adózói törzsadat-nyilvántartás, 
b) az adózó egyedi adatait tartalmazó, folyamatosan vezetett adószámla-nyilvántartás, 
c) az adózó képviseletére vonatkozó nyilvántartás, 
d) az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási nyilvántartás, 
e) az építményadó, a telekadó külföldön bejegyzett szervezet adóalanyainak nyilvántartása, 
f) az építményadóban és a magánszemély kommunális adójában adófelfüggesztést igénybe vevők nyilvántartása, 
g) az építményadóban a műemléképület felújításához kapcsolódó építményadó-mentesség nyilvántartása, 
h) a feltételes adómentességet igénybe vevő adózók nyilatkozatainak nyilvántartása, 
i) a gépjárműadó megállapításához szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartása, 
j) az önkormányzati adóhatóság előtt elektronikus úton intézhető ügyek nyilvántartása, 
k) a befizetések, fizetési számlakivonatok, utalások és az azonosítás alatt álló bevételek, valamint a más szervezetet megillető bevételek nyilvántartása, 
l) a behajthatatlannak minősített adótartozások nyilvántartása, 
m) a biztosítási intézkedések nyilvántartása, 
n) a végrehajtási cselekmények nyilvántartása, 
o) az önkormányzati adóhatóság által átruházott végrehajtási cselekményekre, visszatartási jog gyakorlására vonatkozó adatok nyilvántartása, 
p) a magánfőzés ellenőrzésével összefüggő adatok nyilvántartása. 

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2019. január 1-jén. Az ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár – a 

csatlakozási szerződés alapján, az információátadási szabályzatában – közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére. 
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11.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

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 

 a 37/2015. (XII.28.) 
NGM rendelet 3. §-
a szerinti adatok 

Nem I Egyszerű ONKADO 

      

 
A 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 3. § alapján a 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák: 
a) Az adózói törzsadat-nyilvántartás tartalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (3) bekezdésben - annak i), j) és n) 
pontjainak kivételével - meghatározott adatokat, továbbá a 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, továbbá valamennyi adózó esetében az önkormányzati adófeldolgozó program által generált technikai azonosítót. 
b) Az adózó egyedi adatait tartalmazó, folyamatosan vezetett adószámla-nyilvántartás tartalmazza az Art.-ban meghatározott adatokat. 
c) Az adózó képviseletére vonatkozó nyilvántartás tartalmazza a képviselő nevét, lakhelyét, képviselői minőségét, a képviselet jellegét, a képviseleti jogviszony 
időtartamát, adóazonosító számát. 
d) Az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási nyilvántartás tartalmazza az adózó által benyújtott bejelentkezés, bevallás, 
változás-bejelentés, nyilatkozat tényét és időpontját, továbbá az adózó által valamennyi bejelentett és bevallott adatot. Az adózónkénti és közterhenkénti 
bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási nyilvántartást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról 
szóló miniszteri rendelet tartalmi, formai és logikai felépítésének megfelelően kell kialakítani és vezetni. 
e) Az építményadó, a telekadó külföldön bejegyzett szervezet adóalanyainak nyilvántartása tartalmazza az adózó nevét (elnevezését), az adóbevallással érintett 
ingatlan (adótárgy) címét, helyrajzi számát, továbbá az adóalany szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét, illetőségét, adóazonosító jelét, adószámát, külföldi 
adóazonosító számát, székhelyének, telephelyének címét. 
f) Az építményadóban és a magánszemély kommunális adójában adófelfüggesztést igénybe vevők nyilvántartása tartalmazza az adózó nevét, adóazonosító jelét, az 
adófelfüggesztés alá vont ingatlan címét, helyrajzi számát, építményadó esetén a hasznos alapterületét, az adófelfüggesztés kezdő évét, éves bontásban a kivetett 
adó összegét és az előző év(ek)ben a felszámított kamatot, a tárgyévben bejegyzett jelzálog összegét, valamint az előző évben vagy az előző években bejegyzett 
jelzálog összegét, továbbá az adófelfüggesztés megszűnésének időpontját és okát. 
g) Az építményadóban a műemléképület felújításához kapcsolódó építményadó-mentesség nyilvántartása tartalmazza az adózó nevét (elnevezését), adóazonosító 
számát, statisztikai számjelét, a műemléképület címét, helyrajzi számát, a műemléképületben lévő önálló adótárgy címét, fajtáját, adóalapját, helyrajzi számát, a 
mentességet biztosító határozat számát, jogerőre emelkedésének időpontját, az adómentesség kezdő évét és befejező évét, éves bontásban a határozatban előírt 
adó összegét és a felszámított kamat összegét, a jelzálog bejegyzésének időpontját, a jelzálogjog törlésének időpontját, a felújítás meg nem történte esetén a kivetett 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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adó és a megállapított kamatfizetési kötelezettség összegét, a kiadott határozat számát és jogerőre emelkedésének időpontját, a befizetett adó és a kamat összegét, 
a befizetés időpontját. 
h) A feltételes adómentességet igénybe vevő adózók nyilatkozatainak nyilvántartása tartalmazza az adózó nevét, adóazonosító számát, statisztikai számjelét, a 
feltételes mentességgel érintett adó megnevezését, az adómentességre vonatkozó nyilatkozat benyújtásának tényét és időpontját. 
i) A gépjárműadó megállapításához szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartás tartalmazza az Art. 3. melléklet G) alcím 2-5. pontjában meghatározott, az 
önkormányzati adóhatóság részére megküldött valamennyi adómegállapításhoz szükséges adatot. 
j) Az önkormányzati adóhatóság előtt elektronikus úton intézhető ügyek nyilvántartás tartalmazza az Art. 3. mellékletének G) alcím 7. pont b) alpontja szerint az 
önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által a részére megküldött ügyfél-
kaput létesítő személyek adatait, továbbá az önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtáit. 
k) A befizetések, fizetési számlakivonatok, utalások és az azonosítás alatt álló bevételek, valamint a más szervezetet megillető bevételek nyilvántartás tartalmazza 
az önkormányzati adóhatóság számláit vezető hitelintézettől érkező, a 4-5. §-ban meghatározott napi számlakivonat-adatait, valamint a befizetéseket, utalásokat és 
pénzügyi zárásokat érintő egyes alapvető egyeztetés, ellenőrzés rendjét. 
l) A behajthatatlannak minősített adótartozások nyilvántartás tartalmazza az adózó nevét, adóazonosító számát, statisztikai számjelét, az adó megnevezését és a 
behajthatatlannak minősített adótartozás összegét és a behajthatatlanná nyilvánítás időpontját. 
m) A biztosítási intézkedés nyilvántartás tartalmazza legalább a biztosítási intézkedés alá vont fizetésre kötelezett nevét, adóazonosító számát, statisztikai számjelét, 
biztosítási intézkedés elrendelésének időpontját, az intézkedés alapjául szolgáló okirat megnevezését és iktatószámát, a biztosítási intézkedés típusát, továbbá a 
biztosítási intézkedés feloldásának időpontját és annak jogalapját. 
n) A végrehajtási eljárás nyilvántartás tartalmazza 
na) az adós adatait (nevét, születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja nevét), személyi azonosítóját, cégjegyzékszámát, statisztikai számát, adóazonosító 
számát, bankszámlaszámát (bankszámlaszámait), lakóhelyének, székhelyének címét, elektronikus levélcímét, egyéb elérhetőségi adatát, továbbá a képviseletére 
vonatkozó adatokat, 
nb) a végrehajtást kérő adatait (nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét), személyi azonosítóját, cégjegyzékszámát, statisztikai számát, adóazonosító 
számát, bankszámlaszámát, lakóhelyének, székhelyének címét, elektronikus levélcímét, egyéb elérhetőségi adatát, továbbá a képviseletére vonatkozó adatokat, 
nc) a végrehajtható okirat adatait (pl. megnevezését, számát, döntés jogerőre emelkedésének időpontját, fizetési határidőt), 
nd) a kimutatott köztartozás - jogcím szerinti - összegét, késedelmi pótlékot, 
ne) a végrehajtás során foganatosított végrehajtási cselekményeket, azok időpontját és eredményét, 
nf) az adótartozás megfizetéséért felelős személy adatait, 
ng) a végrehajtást kérő és az adós költségkedvezményeire vonatkozó adatokat, 
nh) a végrehajtással kapcsolatban felmerült költségeket. 
o) Az önkormányzati adóhatóság által átruházott végrehajtási cselekményekre és a visszatartási jog gyakorlására vonatkozó nyilvántartása tartalmazza a végrehajtást 
foganatosító nevét (elnevezését) és a végrehajtásra történő átadás időpontját, továbbá a visszatartási jog gyakorlása miatt a megkeresett adó- és vámigazgatóság 
elnevezését, az adatátadás időpontját, a teljesítés tényét és időpontját. 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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p) A magánfőzés ellenőrzésével összefüggő adatok nyilvántartása tartalmazza a magánfőző által az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált, az állami adó- és 
vámhatóság által a magánfőzőknek átadott adójegy-mennyiségre vonatkozóan az önkormányzati adóhatóságnak megküldött, továbbá a párlat előállításával 
kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrizhetőségéhez szükséges adatokat. 

11.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

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) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

---        
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11.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

11.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

• Adózó
k 
nyilvántartása 
– NAV (OKO) 

• egyszerű • szakaszos 
(havonta) 

• Ne
m 
nyilvános 

• adótitok 

•  •  •  •  •  

11.1.5.2. Az Adózók nyilvántartása - NAV elektronikus információátadási felület, szolgáltatás 

műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: adótitok 

11.1.5.2.1. Az Adózók nyilvántartása – NAV elektronikus információátadási felületen keresztül 

átadható adatok, információk köre, leírása 

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

adószám/ 
adóazonosító jel 

numerikus egész   N  

tartozás összege numerikus egész   N  

nyilvántartási szám 
(mutató) 

numerikus egész   N  

11.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Az Art. 54. § (7) bekezdése alapján az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról 
a) a bíróságot; 
b) a nyomozó hatóságot, ha a tájékoztatás a büntetőeljárás megindítása vagy lefolytatása érdekében 
szükséges; 
c) a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója által engedélyezett megkeresés alapján a törvényben 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatot; 
d) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat 
ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szervet a törvényben meghatározott feladatai ellátása 
érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében; 
e) az Állami Számvevőszéket, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervet, az Európai Csalásellenes 
Hivatalt (OLAF), az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős 
szervezetet, valamint az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot, ha a tájékoztatás az 
ellenőrzéshez szükséges; 
f) az adópolitikáért felelős minisztert, ha a tájékoztatás törvényben meghatározott feladata ellátásához 
szükséges; 
g) a költségvetési fejezetet irányító szervet, ha a tájékoztatás az államháztartásról szóló törvény szerinti 
belső ellenőrzéshez szükséges; 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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h) a központi költségvetésből vagy Európai Uniós forrásból támogatást folyósító szervet, ha a 
tájékoztatás a támogatás igénylése, felhasználása, elszámolása jogszerűségének megállapításához 
szükséges; 
i) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szervet, valamint a helyi és nemzetiségi 
önkormányzatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, valamint a nemzetiségek 
jogairól szóló törvényben meghatározott fennálló köztartozás, illetve annak az előírt határidőben 
történő meg nem fizetése, mint méltatlansági eset, illetve a köztartozásmentes adózói adatbázisban való 
szereplés vizsgálatához szükséges körben; 
j)  az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének ellenőrzésével, 
továbbá a felügyeleti díj fizetésére kötelezettek nyilvántartásával összefüggésben; 
k) a Gazdasági Versenyhivatalt, ha a tájékoztatás törvényben meghatározott feladata ellátásához 
szükséges; 
l) az online pénztárgép forgalmazót, valamint a mobil szolgáltatót, ha a tájékoztatás az online pénztárgép 
és NAV szervere közötti kommunikáció fenntartásával, a pénztárgép által történő adatszolgáltatás 
küldésének biztosításával összefüggő, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
m) a közbeszerzési hatóságot, ha a tájékoztatás a törvényben meghatározott feladata ellátásához 
szükséges. 
 

  

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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12. Együttműködő szerv rendészeti igazgatás szakterülete 

12.1. Információforrások regiszterének tartalma 

12.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

- 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről (Kkt.) 

- 2012. évi I. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről  

- 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi 

alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó 

szabályokról  

- 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 

tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést 

biztosító módosításáról  

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2015. (IX.24.) 

önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2012. (III.29.) önkormányzati 

rendelete a közterületek használatáról 

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

- szabálysértési helyszíni bírság kiszabása 

- Kkt.-ban meghatározott közlekedési szabályszegés esetén a Kkt. 20. § (4a) és (4b) 

bekezdésében meghatározott közigazgatási bírság kiszabása 

- közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása 

- helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem 

rendelkező jármű elszállítással történő eltávolítása 

- kerékbilincs alkalmazása 

- az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 

törvényben meghatározott intézkedések alkalmazása 

- helyszíni bírság kiszabása a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése 

miatt 

- helyszíni bírság kiszabása a közterület engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő 

használata miatt 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): --- 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): --- 
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12.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

--      
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13. Együttműködő szerv személyzeti és bérügyek szakterülete 

13.1. Információforrások regiszterének tartalma 

13.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

- 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálti tisztviselőkről (Kttv.) 

- 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a 

közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a 

munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati 

statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes 

szabályokról 

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

--- 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): ---  

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): --- 
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13.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Wintiszt  A közszolgálati alap-
nyilvántartás a közszolgálati 
tisztviselő szolgálati 
jogviszonnyal összefüggésben 
keletkezett és azzal 
kapcsolatban álló adatait 
rendszerezetten tárolja és 
feldolgozza. 

Részben --- Igen 
2011. évi CXCIX. 
törvény  

45/2012. (III.20.) 
Korm. rendelet 

      

13.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

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 

a köztisztviselő családi 
és utóneve, neme 

 a köztisztviselő neve közérdekből 
nyilvános adat 

I Egyszerű Wintiszt 

- születési helye, ideje  N I Egyszerű Wintiszt 

- anyja születési családi 
és utóneve 

 N I Egyszerű Wintiszt 

- lakóhelye, lakáscíme, 
tartózkodási helye, 
telefonszáma 

 N I Egyszerű Wintiszt 

- családi állapota  N I Egyszerű Wintiszt 

- adóazonosító jele  N I Egyszerű Wintiszt 

- társadalombiztosítási 
azonosító jele 

 N I Egyszerű Wintiszt 

- fizetési számlaszáma  N I Egyszerű Wintiszt 
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- email címe  N I Egyszerű Wintiszt 

- fényképe  N I Egyszerű Wintiszt 

- önéletrajza  N I Egyszerű Wintiszt 

eltartott gyermeke(i) 
családi és utóneve 

 N I Egyszerű Wintiszt 

- születési helye, ideje  N I Egyszerű Wintiszt 

- anyja születési családi 
és utóneve 

 N I Egyszerű Wintiszt 

- lakóhely, lakáscím, 
tartózkodási hely 

 N I Egyszerű Wintiszt 

- adóazonosító jele  N I Egyszerű Wintiszt 

- társadalombiztosítási 
azonosító jele 

 N I Egyszerű Wintiszt 

legmagasabb iskolai 
végzettsége 

 N I Egyszerű Wintiszt 

szakképzettsége(i)/szak
irányú 
továbbképzésben 
szerzett végzettség 
adatai 

 N I Egyszerű Wintiszt 

iskolarendszeren kívüli 
oktatás keretében 
szerzett 
szakképesítése(i), 
valamint meghatározott 
munkakör betöltésére 
jogosító okiratok adatai 

 N I Egyszerű Wintiszt 

tudományos fokozata  N I Egyszerű Wintiszt 

idegennyelv-ismerete  N I Egyszerű Wintiszt 

képzésre, 
továbbképzésre, 
vezetőképzésre, 

 N I Egyszerű Wintiszt 
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átképzésre vonatkozó 
adatai 

a korábbi 
foglalkoztatásra 
vonatkozó adatok  

 N I Egyszerű Wintiszt 

- a munkahely 
megnevezése 

 N I Egyszerű Wintiszt 

- jogviszony típusának 
megnevezése 

 N I Egyszerű Wintiszt 

- beosztás  N I Egyszerű Wintiszt 

- besorolás  N I Egyszerű Wintiszt 

- munkakör  N I Egyszerű Wintiszt 

- jogviszony 
kezdő/befejező dátuma 

 N I Egyszerű Wintiszt 

- a megszűnés módja  N I Egyszerű Wintiszt 

a szolgálati jogviszonya 
kezdete, a 
kiszámításánál 
figyelmen kívül 
hagyandó időtartamok 

 N I Egyszerű Wintiszt 

állampolgársága  közérdekből nyilvános adat I Egyszerű Wintiszt 

a bűnügyi nyilvántartó 
szerv által kiállított 
hatósági bizonyítvány 
száma, kelte 

 N I Egyszerű Wintiszt 

közigazgatási alapvizsga 
adatai 

 N I Egyszerű Wintiszt 

közigazgatási szakvizsga 
adatai 

 N I Egyszerű Wintiszt 

közigazgatási 
tanulmányok 
szakirányú 
szakképzettség adatai 

 N I Egyszerű Wintiszt 
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kormányzati 
tanulmányok 
szakirányú 
szakképzettség 

 N I Egyszerű Wintiszt 

a jubileumi jutalom és a 
végkielégítés mértéke 
kiszámításának alapjául 
szolgáló időtartamok 

 N I Egyszerű Wintiszt 

esküokmány száma, 
kelte 

 N I Egyszerű Wintiszt 

közigazgatási 
versenyvizsga adatai 

 N I Egyszerű Wintiszt 

a munkaköri 
alkalmassági vizsgálat 
eredményének adatai 

 N I Egyszerű Wintiszt 

az alkalmazó 
közigazgatási szerv 
neve, székhelye, 
statisztikai számjele 

 az alkalmazó közigazgatási szerv 
neve közérdekből nyilvános adat 

I Egyszerű Wintiszt 

e szervnél a szolgálati 
jogviszony kezdete 

 közérdekből nyilvános adat I Egyszerű Wintiszt 

jelenlegi besorolása, 
besorolásának 
időpontja 

 közérdekből nyilvános adat I Egyszerű Wintiszt 

munkakör(ök) 
megnevezése és a 
betöltés időtartama, 
FEOR-szám 

 munkakör(ök) megnevezése és a 
betöltés időtartama közérdekből 
nyilvános adat 

I Egyszerű Wintiszt 

vezetői kinevezésének 
és megszűnésének 
adatai 

 vezetői kinevezésének és 
megszűnésének időpontja 
közérdekből nyilvános adat 

I Egyszerű Wintiszt 
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címadományozás, 
jutalmazás, kitüntetés 
adatai 

 címadományozás adatai 
közérdekből nyilvános adat 

I Egyszerű Wintiszt 

a minősítések időpontja  N I Egyszerű Wintiszt 

hatályos fegyelmi 
büntetés 

 N I Egyszerű Wintiszt 

pályázatának adatai  N I Egyszerű Wintiszt 

kompetenciaadatai  N I Egyszerű Wintiszt 

próbaidejének adatai  N I Egyszerű Wintiszt 

közszolgálati tisztviselő 
statisztikai azonosítója 

 N I Egyszerű Wintiszt 

kulcsszám  N I Egyszerű Wintiszt 

nyugdíjfolyósítás 
kezdete 

 N I Egyszerű Wintiszt 

részmunkaidő, teljes 
munkaidő 

 N I Egyszerű Wintiszt 

besorolás szerinti 
illetmény jogcíme 

 N I Egyszerű Wintiszt 

besorolás szerinti 
illetmény összege 

 közérdekből nyilvános adat I Egyszerű Wintiszt 

a közszolgálati 
tisztviselő munkából 
való távollétének 
jogcíme és időtartama 

 N I Egyszerű Wintiszt 

kormányzati 
kirendelésének adatai 

 N I Egyszerű Wintiszt 

a szolgálati jogviszony 
megszűnésének, 
valamint a végleges és 
határozott idejű 
áthelyezés időpontja, 
módja, a végkielégítés 
adatai 

 N I Egyszerű Wintiszt 
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a felmentési időtartam 
adatai 

 N I Egyszerű Wintiszt 

összeférhetetlenséggel 
összefüggő adatai 

 N I Egyszerű Wintiszt 

az állami készfizető 
kezességvállalással 
összefüggő adatok 

 N I Egyszerű Wintiszt 

 
A Kttv. 180. § (1) bekezdése alapján az államigazgatási szervnél vezetett közszolgálati alapnyilvántartásba - eljárásában indokolt mértékig - jogosult betekinteni, 

illetőleg abból adatokat átvenni: 
a) saját adataiba a kormánytisztviselő, 
b) a kormánytisztviselő felettese, 
c) a minősítést végző vezető, 
d) a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló, 
e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 
f) munkaügyi per kapcsán az eljáró bíróság, illetve a közszolgálati panasz kapcsán a Kormánytisztviselői Döntőbizottság, 
g) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, 

az ügyész és a bíróság, 
h) törvényességi ellenőrzési feladatkörében eljárva az ügyész, 
i) a személyes adatok kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 
j) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül, e törvény 2. mellékletének 

I/A., I/B., II., IV., V., VII., VIII. és X. pontokban foglalt adatkörökből a kormánytisztviselő illetményének számfejtése, illetve annak ellenőrzése céljából, 
k) a közszolgálati statisztikai adatgyűjtéssel összefüggésben a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a fővárosi, megyei kormányhivatal 

kormánytisztviselője feladatkörében, 
l) a feladatai ellátásához szükséges mértékig adategyezés, adatösszevetés, adatkorrigálás érdekében a minisztériumokra vonatkozó adatok tekintetében, valamint 

az államigazgatási szervek kormánytisztviselőinek képzésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos feladatai ellátásához a személyügyi központ vezetője, 
valamint az általa meghatározott körben, az általa feljogosított, személyügyi központnál alkalmazásban álló személy, 

m) az európai támogatásokat auditáló szerv. 

A Kttv. 226. § (1) A közszolgálati jogviszonyban e törvény kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell 
alkalmazni.  



Információátadási szabályzat v2_1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

71 
 

13.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

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) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

---        

        

. 
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13.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Kttv. 178. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati alapnyilvántartás alapadatairól és azok 
változásairól, továbbá az államigazgatási szerv szervezeti adatairól évente a Kormány által rendeletben 
meghatározottak szerint az államigazgatási szervek - személyazonosításra alkalmatlan módon - 
adatszolgáltatást végeznek a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter részére.  

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 15. § szerint: 
(1) A Kttv. 178. § (1) bekezdése szerinti közszolgálati statisztikai adatgyűjtés keretében az 

adatszolgáltatást elektronikusan, az erre szolgáló informatikai rendszerben kell teljesíteni.  
(3) A miniszter gondoskodik az adatgyűjtésről, a feldolgozásról, az elemzésről, továbbá a statisztikai 

adatgyűjtéshez szükséges informatikai rendszer kifejlesztéséről, működtetéséről, rendszeres 
karbantartásáról és továbbfejlesztéséről. 

(7) A közigazgatási szerv a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelően legkésőbb tárgyév március 31-
éig köteles évente az 5. mellékletben meghatározott adatokat szolgáltatni. 

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint a Kttv. 178. § (1) bekezdése szerinti 
közszolgálati statisztikai adatszolgálatás keretében szolgáltatandó adatok az alábbiak: 

I. a közigazgatási szerv szervezeti adatai 
1. neve 
2. székhelye 
3. megye kódja 
4. típusjele 
5. KSA-kódja 
II. az adatgyűjtés évére (tárgyévre) vonatkozóan szolgáltatandó adatok: 
1. a jogviszonyban állók létszáma 
2. a jogviszonyban állók életkora 
3. a jogviszonyban állók munkaideje 
4. a jogviszonyban állók besorolása 
5. a jogviszonyban állók vezetői munkaköre 
6. a jogviszonyban álló besorolásánál figyelembe vett felsőfokú iskolai végzettsége képzési terület 

szerinti megoszlása 
7. alapilletmény-eltérítésben részesülők száma, az alapilletmény-eltérítés mértéke, besorolás 

(állománykategória) szerinti megoszlása 
8. személyi illetményben részesülők száma besorolás (állománykategória) szerinti megoszlása 
III. a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan szolgáltatandó adatok: 
1. a jogviszony létesítésére és megszűnésére vonatkozó adatok 
2. a pályázat útján betöltött álláshelyek száma 
3. az összes álláshely betöltés száma (függetlenül attól, hogy pályázat útján vagy nem) 

  

https://uj.jogtar.hu/
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14. Együttműködő szerv szociális igazgatás szakterülete 

14.1. Információforrások regiszterének tartalma 

14.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

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

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.19.) 

önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról 

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

- rendkívüli települési támogatás 

- gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás 

- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás 

- köztemetés 

- a jogosulatlanul igénybe vett ellátások visszafizetésére kötelezés, elengedés, 

csökkentés, részletekben történő megfizetés engedélyezése 

- védendő fogyasztói körbe tartozás igazolása 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): --- 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): --- 
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14.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

WINSZOC rendszer A települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- 
és hatáskörébe tartozó szociális 
ellátásokra való jogosultság 
megállapítása, az ellátások 
biztosítása, fenntartása és 
megszüntetése céljából vezetett 
nyilvántartás. 

Nem --- Részben a szociális 
igazgatásról és 
szociális ellátásokról 
1993. évi III. törvény 
(Szt.) 18. § 

 

14.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

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 

A szociális ellátás 
- megnevezése, 
- jogcíme, 
- összege, 
- megállapítására, 
megváltoztatására, 
megszűnésére vagy 
megszüntetésére 
vonatkozó adat, 
- megszűnésének vagy 
megszüntetésének 
jogcíme, 

Szt. 18. § d) Nem Igen Egyszerű WINSZOC 

a szociális ellátásra való 
jogosultsággal 
összefüggő érdemi 

Szt. 18. § e)    WINSZOC 
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döntés jogerőre 
emelkedésnek 
időpontja. 

14.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

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) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

jogosult, az adott 
ellátás megállapítása 
során figyelembe 
vett más személy 
- természetes 
személyazonosító 
adatai, 
- belföldi lakó- vagy 
tartózkodási helye, 
- társadalom-
biztosítási azonosító 
jele, 

Szt. 18. § a) Másodlagos személyi adat- 
és 
lakcímnyilvántar
tás; 
 
 
 
 
 
 
NEAK 
 

Nem Igen Egyszerű WINSZOC 

a jogosult 
állampolgársága, 
illetve bevándorolt, 
letelepedett, 
menekült, 
oltalmazott vagy 
hontalan jogállása 

Szt. 18. § b) Másodlagos  Nem Igen Egyszerű WINSZOC 

a jogosultsági 
feltételekre és az az 
azokban 
bekövetkezett 
változásokra 
vonatkozó adatok 

Szt. 18. § c) Elsődleges  Nem Igen Egyszerű WINSZOC 



Információátadási szabályzat v2_1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

76 
 

egy főre/ fogyasztási 
egységre jutó 
jövedelem 

Szt. 18. § f) Elsődleges  Nem Igen Egyszerű WINSZOC 

Magyarországon 
tartózkodás jogcíme, 
hozzátartozói 
jogcímen 
tartózkodás esetén a 
rokoni kapcsolat 

Szt. 18. § g) Másodlagos  Nem Igen Egyszerű WINSZOC 

az ellátás 
megnevezése és 
megtérítendő 
összege 

Szt. 18. § j) Elsődleges  Nem Igen Egyszerű WINSZOC 

fogyasztó, 
fogyasztási hely 
azonosításához 
szükséges adat 

Szt. l) la) Másodlagos  Nem Igen Egyszerű WINSZOC 

 




