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Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) XII. fejezet 40. alcíme alapján a helyi 
önkormányzatoknak, mint elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szerveknek ezen 
alcím, és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016 (XII.19.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Eüszr.) 151.§ szerinti tartalommal információátadási szabályzatot (a 
továbbiakban: Szabályzat) kell készíteni. 
 

I. Fejezet  

Általános rész 

 
1. Együttműködő szerv alapadatai 

 

Hivatalos teljes név 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala 
 

Adószám 15337544-2-03 
 

2. A Szabályzat alapadatai 
 

Szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése 

Egységes Egyedi 
 

Egyedi Szabályzat alapadatai 

Egyedi Szabályzat 
megnevezése 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Információátadási Szabályzat 

Verzió v2 

Kiadás dátuma 2017. 10. 20. 

Hatályosság kezdete 2018. 01. 01. 

Irányító államigazgatási 
szerv/kamara vezetőjének 

jóváhagyása 
Igen/Nem 

 
 

II. Fejezet 

Különös rész 

 
1. Hivatal szakterületei 

 
1.1. Adóigazgatás 
1.2. Anyakönyvi igazgatás 
1.3. Állatvédelem 
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1.4. Birtokvédelmi eljárás 
1.5. Egészségügyi alapellátás  
1.6. Építésügyi igazgatás 
1.7. Földügyi igazgatás szakterülete  
1.8. Gyermekvédelmi igazgatás szakterülete 
1.9. Iparigazgatás  
1.10. Kereskedelmi igazgatás  
1.11. Kommunális igazgatás 
1.12. Környezetvédelmi igazgatás 
1.13. Közművelődés 
1.14. Köznevelés 
1.15. Lakásügyek 
1.16. Lakcím ügyintézés 
1.17. Növényvédelmi igazgatás 
1.18. Szálláshely szolgáltatás  
1.19. Szociális igazgatás  
1.20. Természetvédelmi igazgatás 
1.21. Útügyi igazgatás  
1.22. Üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenységet 

végzők   
     nyilvántartása  

1.23. Vízügyi igazgatás  
 
2. Hivatal adóigazgatási szakterülete 
 
2.1. Információforrások rendszerének tartalma 
2.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
 Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára 

behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, 
valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának 
szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 

 
 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 

 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Adóigazgatás 
Építményadó kivetés a) előíró határozat 

b) törlő határozat 
c) mentesség megadásához/megszüntetéséhez kapcsolódó 

határozat 
d) hatósági adómegállapításhoz kapcsolódó határozat 

Gépjárműadó kivetés a) előíró határozat 
b) törlő határozat 
c) mentesség megadásához/megszüntetéséhez kapcsolódó 

határozat 
d) adókötelezettség szünetelése miatti törlő határozat 
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Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 
Helyi iparűzési adó bevallása 
(önadózás) 

adóelőleg módosításához kapcsolódó törlő határozat 

Idegenforgalmi adó bevallása 
(adóbeszedés) 

--- 

Talajterhelési díj bevallása 
(önadózás) 

a) mentesség megadásához kapcsolódó határozat 
b) kedvezmény megadásához kapcsolódó határozat 

Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelem adójának 
bevallása 
(önadózás) 

--- 

Mulasztási bírság kiszabása bírságot előíró határozat 
Ellenőrzés a) ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv 

b) feltárt adókülönbözetet megállapító határozat 
Adóigazolás kiállítása hatósági bizonyítvány 

Adó- és értékbizonyítvány 
kiállítása 

hatósági bizonyítvány 

Fizetési könnyítés 
(részletfizetés, fizetési 
halasztás) 

a) helyt adás 
b) részben helyt adás 
c) elutasítás 

Adómérséklés a) helyt adás 
b) részben helyt adás 
c) elutasítás 

Mögöttes felelős kötelezése 
adótartozás megfizetésére 

adó megfizetésére kötelező határozat 

Hatósági eljárási illeték 
előírása 

előíró határozat 

Túlfizetés rendezése adónemek közötti átvezetés 

Végrehajtás pénzintézetnél 
vezetett számlára 

hatósági átutalási megbízás kiadása, visszavonása 

Végrehajtás bérjellegű 
jövedelemre 

letiltás kiadása, módosítása, visszavonása 

Végrehajtás egyéb 
pénzösszegre 

követelés-foglalás kiadása, módosítása, visszavonása 

Ingó végrehajtás gépjármű foglalása, foglalás alóli feloldása 

Ingatlan végrehajtás jelzálogjog, végrehajtási jog bejegyzésének, törlésének 
kezdeményezése 

Forgalomból kivonatás egy évi 
adótételt meghaladó 
gépjárműadó tartozás miatt  

gépjármű forgalomból történő kivonásának, forgalomba 
visszahelyezésének kezdeményezése 
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Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 
Végrehajtási költségek előírása végrehajtási költségátalány előírása, igazgatási szolgáltatási 

díj előírása 

Végrehajtás felfüggesztése  végrehajtás felfüggesztése 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Nincs 

 
2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

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. 

N --- N 37/2015. 
(XII. 28.) 
NGM 
rendelet 2. § 
(1) bekezdés 
a) pontja és 
3. § a) 
pontja 

adózó egyedi 
adatait tartalmazó, 
folyamatosan 
vezetett 
adószámla-
nyilvántartás 

Az adózó egyedi 
adatait tartalmazó, 
folyamatosan vezetett 
adószámla-
nyilvántartás 
tartalmazza az Art.-ban 

N --- N 37/2015. 
(XII. 28.) 
NGM 
rendelet 2. § 
(1) 
bekezdés b) 
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meghatározott 
adatokat. 

pontja és 3. 
§ b) pontja 

adózó 
képviseletére 
vonatkozó 
nyilvántartás 
 

Az adózó képviseletére 
vonatkozó 
nyilvántartás 
tartalmazza a képviselő 
nevét, lakhelyét, 
képviselői minőségét, a 
képviselet jellegét, a 
képviseleti jogviszony 
időtartamát, 
adóazonosító számát. 

N --- N 37/2015. 
(XII. 28.) 
NGM 
rendelet 2. § 
(1) 
bekezdés c) 
pontja és 3. 
§ c) pontja 

adózónkénti és 
közterhenkénti 
bejelentkezési, 
változás-
bejelentési, 
bevallási 
nyilvántartás 
 

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.  

N --- N 37/2015. 
(XII. 28.) 
NGM 
rendelet 2. § 
(1) 
bekezdés d) 
pontja és 3. 
§ d) pontja 

építményadó, a 
telekadó külföldön 
bejegyzett 
szervezet 
adóalanyainak 
nyilvántartás 
 

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, 

N --- N 37/2015. 
(XII. 28.) 
NGM 
rendelet 2. § 
(1) 
bekezdés e) 
pontja és 3. 
§ e) pontja 
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adószámát, külföldi 
adóazonosító számát, 
székhelyének, 
telephelyének címét. 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
nyilvántartás 
 

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 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. 

N --- N 37/2015. 
(XII. 28.) 
NGM 
rendelet 2. § 
(1) 
bekezdés g) 
pontja és 3. 
§ g) pontja 

feltételes 
adómentességet 
igénybe vevő 
adózók 
nyilatkozatainak 
nyilvántartás 

A feltételes 
adómentességet 
igénybe vevő adózók 
nyilatkozatainak 
nyilvántartása 
tartalmazza az adózó 
nevét, adóazonosító 
számát, statisztikai 
számjelét, a feltételes 
mentességgel érintett 
adó megnevezését, az 

N --- N 37/2015. 
(XII. 28.) 
NGM 
rendelet 2. § 
(1) 
bekezdés h) 
pontja és 3. 
§ h) pontja 
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adómentességre 
vonatkozó nyilatkozat 
benyújtásának tényét 
és időpontját. 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartás 

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. 

N --- N 37/2015. 
(XII. 28.) 
NGM 
rendelet 2. § 
(1) 
bekezdés i) 
pontja és 3. 
§ i) pontja 

önkormányzati 
adóhatóság előtt 
elektronikus úton 
intézhető ügyek 
nyilvántartás 

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. 

N --- N 37/2015. 
(XII. 28.) 
NGM 
rendelet 2. § 
(1) 
bekezdés j) 
pontja és 3. 
§ j) pontja 

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

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 

N --- N 37/2015. 
(XII. 28.) 
NGM 
rendelet 2. § 
(1) 
bekezdés k) 
pontja és 3. 
§ k) pontja 
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befizetéseket, 
utalásokat és pénzügyi 
zárásokat érintő egyes 
alapvető egyeztetés, 
ellenőrzés rendjét. 

végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 
 

A végrehajtási eljárás 
nyilvántartás 
tartalmazza: 
- az adós adatait (nevét, 
születési nevét, 
születési helyét, 
születési idejét, anyja 
nevét), személyi 
azonosítóját, 
cégjegyzékszámát, 
statisztikai számát, 
adóazonosító számát, 
bankszámlaszámát 
(bankszámlaszámait), 
lakóhelyének, 
székhelyének címét, 
egyéb elérhetőségi 
adatát, továbbá a 
képviseletére 
vonatkozó adatokat, 
- a végrehajtást kérő 
adatait: 
bankszámlaszámát, 
székhelyének címét,   
- a végrehajtható okirat 
adatait (pl. számát, 
döntés jogerőre 
emelkedésének 
időpontját, fizetési 
határidőt), 
- a végrehajtás során 
foganatosított 
végrehajtási 
cselekményeket, azok 
időpontját és 
eredményét, 
- a végrehajtással 
kapcsolatban felmerült 
költségeket. 

N --- N 37/2015. 
(XII. 28.) 
NGM 
rendelet 2. § 
(1) 
bekezdés n) 
pontja és 3. 
§ n) pont 
na) – nh) 
alpontjáig 

önkormányzati 
adóhatóság által 
megküldött 
visszatartási jog 
gyakorlására 
vonatkozó adatok 
nyilvántartás 

Az önkormányzati 
adóhatóság által 
kimutatott visszatartási 
jog gyakorlására 
vonatkozó 
megkeresések 
nyilvántartása 
tartalmazza a 
visszatartási jog 
gyakorlása miatt 
megkeresett adó- és 
vámigazgatóság 
elnevezését, az 
adatátadás időpontját. 

N --- N 37/2015. 
(XII. 28.) 
NGM 
rendelet 2. § 
(1) 
bekezdés o) 
pontja és 3. 
§ o) pontja 
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magánfőzés 
ellenőrzésével 
összefüggő adatok 
nyilvántartás 

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. 

N --- N 37/2015. 
(XII. 28.) 
NGM 
rendelet 2. § 
(1) 
bekezdés p) 
pontja és 3. 
§ p) pontja 

 

2.1.3. A nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/Au

- 
tomatikus) 

Melyik 
nyilvántartásba

n szerepel 

- - - - -- -- 
 

2.1.4. A nyilvántartás által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogszabály

i 
megnevezé

-se, 
értelmezés

e 

El-
sőd-
le-

ges/ 
Má-
sod-
la-
gos 

Másodl
agos 

esetén 
az 

elsődleg
es 

forrás 
jelölése 

Nyíl
vá- 
nos 
(I/N

) 

Áta
dha
tó 

(I/N
) 

Átadha-
tó 

esetén 
az 

átadás 
módja 

(Egysze
-rű/ 

Automa
-tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

adózó neve 
(elnevezése), 
rövidített 
cégneve 

adózó neve 
(elnevezése), 
rövidített 
cégneve 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N 

I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

magánszemél
y 
adóazonosító 
jele 

magánszemél
y 
adóazonosító 
jele 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

külföldi 
vállalkozás 
esetén az 

külföldi 
vállalkozás 
esetén az 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 
egyszerű 

adózói törzsadat-
nyilvántartás 
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illetősége 
szerinti állam 
hatósága által 
megállapított 
adóazonosító 
száma 

illetősége 
szerinti állam 
hatósága által 
megállapított 
adóazonosító 
száma 

adózó címe, 
székhelye 

adózó címe, 
székhelye 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 
egyszerű adózói törzsadat-

nyilvántartás 

a cég 
székhelyétől 
különböző 
központi 
ügyintézés 
helye, 
telephelye 
vagy 
telephelyei 

a cég 
székhelyétől 
különböző 
központi 
ügyintézés 
helye, 
telephelye 
vagy 
telephelyei 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

adózó 
gazdálkodási 
formája 

adózó 
gazdálkodási 
formája 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 
egyszerű 

adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

adózó 
tevékenységé
nek 
felsorolása 

adózó 
tevékenységé
nek 
felsorolása 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

cégek 
főtevékenysé
ge és a 
ténylegesen 
végzett 
tevékenységi 
körei a 
mindenkor 
hatályos, a 
gazdasági 
tevékenysége
k egységes 
ágazati 
osztályozási 
rendszerének 
nómenklatúrá
ja szerint 

cégek 
főtevékenysé
ge és a 
ténylegesen 
végzett 
tevékenységi 
körei a 
mindenkor 
hatályos, a 
gazdasági 
tevékenysége
k egységes 
ágazati 
osztályozási 
rendszerének 
nómenklatúrá
ja szerint 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

egyéni 
vállalkozó 
adózó fő- és 
egyéb 
tevékenységi 
körei a 
mindenkor 
hatályos 
Önálló 
vállalkozások 
tevékenységi 
jegyzéke (a 
továbbiakban
: ÖVTJ) 
szerinti 
ÖVTJ-kódok 
szerint 

egyéni 
vállalkozó 
adózó fő- és 
egyéb 
tevékenységi 
körei a 
mindenkor 
hatályos 
Önálló 
vállalkozások 
tevékenységi 
jegyzéke (a 
továbbiakban: 
ÖVTJ) 
szerinti 
ÖVTJ-kódok 
szerint 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
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egyéni 
vállalkozó 
adózó 
tevékenységé
nek 
szünetelése 
esetén a 
szünetelés 
kezdő- és 
zárónapja 

egyéni 
vállalkozó 
adózó 
tevékenységé
nek 
szünetelése 
esetén a 
szünetelés 
kezdő- és 
zárónapja 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N 

I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

adózó 
statisztikai 
számjele 

adózó 
statisztikai 
számjele 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 
egyszerű 

adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

magánszemél
y adózó 
levelezési 
címe - ha az 
nem azonos 
székhelyével, 
telephelyével 

magánszemél
y adózó 
levelezési 
címe - ha az 
nem azonos 
székhelyével, 
telephelyével 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

Magyarorszá
gon 
lakóhellyel 
nem 
rendelkező 
külföldi 
adózó 
magánszemél
y esetében 
magyarország
i kézbesítési 
meghatalmaz
ottjának neve 
és lakóhelye 
(székhelye) 

Magyarorszá
gon 
lakóhellyel 
nem 
rendelkező 
külföldi 
adózó 
magánszemél
y esetében 
magyarország
i kézbesítési 
meghatalmaz
ottjának neve 
és lakóhelye 
(székhelye) 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

a cég 
jogelődjének 
neve és 
jogelődjének 
adóazonosító 
száma 

a cég 
jogelődjének 
neve és 
jogelődjének 
adóazonosító 
száma 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

annak ténye, 
ha a 
magánszemél
y adózó 
átalányadózás
t választ  

annak ténye, 
ha a 
magánszemél
y adózó 
átalányadózás
t választ  

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

magánszemél
y adózó 
átalányadózás 
választása 
szerint a 
naptári évtől 
eltérő üzleti 
év 
mérlegfordul
ó napja 

magánszemél
y adózó 
átalányadózás 
választása 
szerint a 
naptári évtől 
eltérő üzleti 
év 
mérlegfordul
ó napja 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

a cég 
közhasznú 
szervezetként 

a cég 
közhasznú 
szervezetként 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 
egyszerű 

adózói törzsadat-
nyilvántartás 
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történő 
nyilvántartás
ba vételének 
ténye 

történő 
nyilvántartásb
a vételének 
ténye 

bíróság által 
nyilvántartan
dó jogi 
személy 
esetében a 
bírósági 
nyilvántartási 
száma 

bíróság által 
nyilvántartan
dó jogi 
személy 
esetében a 
bírósági 
nyilvántartási 
száma 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

bíróság által 
nyilvántartan
dó jogi 
személy 
főtevékenysé
ge és a 
ténylegesen 
végzett 
tevékenysége 

bíróság által 
nyilvántartan
dó jogi 
személy 
főtevékenysé
ge és a 
ténylegesen 
végzett 
tevékenysége 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

önkormányza
ti 
adófeldolgoz
ó program 
által generált 
technikai 
azonosító 

önkormányza
ti 
adófeldolgoz
ó program 
által generált 
technikai 
azonosító 

E --- 

N I 

egyszerű 
adózói törzsadat-
nyilvántartás 
 

adózó 
adókötelezett
sége 

adózó 
adókötelezett
sége 

E --- 

N I 

egyszerű 

az adózó egyedi adatait 
tartalmazó, 
folyamatosan vezetett 
adószámla-nyilvántartás 

adózó 
költségvetési 
támogatási 
igénye 

adózó 
költségvetési 
támogatási 
igénye 

E --- 

N I 

egyszerű 

az adózó egyedi adatait 
tartalmazó, 
folyamatosan vezetett 
adószámla-nyilvántartás 

befizetés 
összege 

befizetés 
összege 

E --- 

N I 

egyszerű 

az adózó egyedi adatait 
tartalmazó, 
folyamatosan vezetett 
adószámla-nyilvántartás 

kiutalás 
összege 

kiutalás 
összege 

E --- 

N I 

egyszerű 

az adózó egyedi adatait 
tartalmazó, 
folyamatosan vezetett 
adószámla-nyilvántartás 

adózó 
képviselőjéne
k neve 

adózó 
képviselőjéne
k neve 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 
egyszerű az adózó képviseletére 

vonatkozó nyilvántartás 

adózó 
képviselőjéne
k lakhelye 

adózó 
képviselőjéne
k lakhelye 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 
egyszerű az adózó képviseletére 

vonatkozó nyilvántartás 

adózó 
képviselőjéne
k minősége 

az adózó 
képviselőjéne
k minősége 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 
egyszerű az adózó képviseletére 

vonatkozó nyilvántartás 

adózói 
képviselet 
jellege 

az adózói 
képviselet 
jellege 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 
egyszerű az adózó képviseletére 

vonatkozó nyilvántartás 

a képviseleti 
jogviszony 
időtartama 

képviseleti 
jogviszony 
időtartama 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 
egyszerű az adózó képviseletére 

vonatkozó nyilvántartás 
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adózó 
képviselőjéne
k 
adóazonosító 
száma 

az adózó 
képviselőjéne
k 
adóazonosító 
száma 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű az adózó képviseletére 
vonatkozó nyilvántartás 

adózó 
közterhenként
i 
bejelentkezés
ének, 
bevallásának, 
változás-
bejelentéséne
knyilatkozatá
nak ténye 

az adózó 
közterhenként
i 
bejelentkezés
ének, 
bevallásának, 
változás-
bejelentéséne
knyilatkozatá
nak ténye 

E --- 

N I 

egyszerű 

adózónkénti és 
közterhenkénti 
bejelentkezési, 
változás-bejelentési, 
bevallási nyilvántartás 
 

adózó 
közterhenként
i 
bejelentkezés
ének, 
bevallásának, 
változás-
bejelentéséne
knyilatkozatá
nak időpontja 

az adózó 
közterhenként
i 
bejelentkezés
ének, 
bevallásának, 
változás-
bejelentéséne
knyilatkozatá
nak időpontja 

E --- 

N I 

egyszerű 

adózónkénti és 
közterhenkénti 
bejelentkezési, 
változás-bejelentési, 
bevallási nyilvántartás 
 

adózó 
valamennyi 
bejelentett és 
bevallott 
adata 

az adózó 
valamennyi 
bejelentett és 
bevallott 
adata 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 

adózónkénti és 
közterhenkénti 
bejelentkezési, 
változás-bejelentési, 
bevallási nyilvántartás 

építményadó 
külföldön 
bejegyzett 
szervezet 
adóalanyaina
k neve 
(elnevezése) 

építményadó 
külföldön 
bejegyzett 
szervezet 
adóalanyaina
k neve 
(elnevezése) 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N 

I egyszerű 

építményadó külföldön 
bejegyzett szervezet 
adóalanyainak 
nyilvántartása 
 

építményadó 
külföldön 
bejegyzett 
szervezet 
adóalanyai 
adóbevallássa
l érintett 
ingatlanának 
(adótárgyána
k) címe 

építményadó 
külföldön 
bejegyzett 
szervezet 
adóalanyai 
adóbevallássa
l érintett 
ingatlanának 
(adótárgyána
k) címe 

M 
adózó 

bejelentés
e 

N 

I egyszerű 

építményadó külföldön 
bejegyzett szervezet 
adóalanyainak 
nyilvántartása 
 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó adózó 
neve 
(elnevezése) 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó adózó 
neve 
(elnevezése) 

M 
adózó 

adóbevall
ása 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

műemléképül
et 
felújításához 

műemléképül
et 
felújításához 

M 
adózó 

adóbevall
ása 

N I 
egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
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kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó adózó 
neve 
(elnevezése) 

kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó adózó 
neve 
(elnevezése) 

kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó adózó 
adóazonosító 
száma 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó adózó 
adóazonosító 
száma 

M 
adózó 

adóbevall
ása 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó adózó 
statisztikai 
számjele 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó adózó 
statisztikai 
számjele 

M 
adózó 

adóbevall
ása 

N 

I egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó 
műemléképül
et címe 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó 
műemléképül
et címe 

M 
adózó 

adóbevall
ása 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó 
műemléképül
et helyrajzi 
száma 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó 
műemléképül
et helyrajzi 
száma 

M 
adózó 

adóbevall
ása 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó 
műemléképül
etben lévő 
önálló 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó 
műemléképül
etben lévő 
önálló 
adótárgy címe 

M 
adózó 

adóbevall
ása 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 
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adótárgy 
címe 
műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó 
műemléképül
etben lévő 
önálló 
adótárgy 
fajtája 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó 
műemléképül
etben lévő 
önálló 
adótárgy 
fajtája 

M 
adózó 

adóbevall
ása 

N 

I egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó 
műemléképül
etben lévő 
önálló 
adótárgy 
adóalapja 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó 
műemléképül
etben lévő 
önálló 
adótárgy 
adóalapja 

M 
adózó 

adóbevall
ása 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó 
műemléképül
etben lévő 
önálló 
adótárgy 
helyrajzi 
száma 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
hatálya alá 
tartozó 
műemléképül
etben lévő 
önálló 
adótárgy 
helyrajzi 
száma 

M 
adózó 

adóbevall
ása 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentességét 
biztosító 
határozat 
száma 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentességét 
biztosító 
határozat 
száma 

M 
adózó 

adóbevall
ása 

N 

I egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentességét 
biztosító 
határozat 
jogerőre 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentességét 
biztosító 
határozat 
jogerőre 

M 
adózó 

adóbevall
ása 

N 

I egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 
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emelkedéséne
k időpontja 

emelkedéséne
k időpontja 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
kezdő éve 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
kezdő éve 

E --- 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
befejező éve 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentesség 
befejező éve 

E --- 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentességét 
biztosító 
határozatban 
előírt adó 
összege 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentességét 
biztosító 
határozatban 
előírt adó 
összege 

E --- 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentességét 
biztosító 
határozatban 
felszámított 
kamat 
összege 

műemléképül
et 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-
mentességét 
biztosító 
határozatban 
felszámított 
kamat 
összege 

E --- 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

jelzálog 
bejegyzéséne
k időpontja 

jelzálog 
bejegyzéséne
k időpontja 

M 
ingatlan-

nyilvántar
-tás 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

jelzálogjog 
törlésének 
időpontja 

jelzálogjog 
törlésének 
időpontja 

M 
ingatlan-

nyilvántar
-tás 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

a felújítás 
meg nem 
történte 
esetén a 
kivetett adó 
és a 
megállapított 
kamatfizetési 
kötelezettség 
összege 

a felújítás 
meg nem 
történte 
esetén a 
kivetett adó 
és a 
megállapított 
kamatfizetési 
kötelezettség 
összege 

E --- 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 
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kiadott 
határozat 
száma 

a kiadott 
határozat 
száma 

E --- 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

kiadott 
határozat 
jogerőre 
emelkedéséne
k időpontja 

a kiadott 
határozat 
jogerőre 
emelkedéséne
k időpontja 

E --- 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

befizetett adó 
és a kamat 
összege 

befizetett adó 
és a kamat 
összege 

E --- 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

a befizetés 
időpontja 

a befizetés 
időpontja 

E --- 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

a feltételes 
adómentesség
ben részesülő 
adózó neve 

a feltételes 
adómentesség
ben részesülő 
adózó neve 

M 
adózó 

nyilatkoza
-ta 

N I 

egyszerű 

építményadóban a 
műemléképület 
felújításához 
kapcsolódó 
építményadó-mentesség 
nyilvántartása 

a feltételes 
adómentesség
ben részesülő 
adózó 
adóazonosító 
száma 

a feltételes 
adómentesség
ben részesülő 
adózó 
adóazonosító 
száma 

M 

adózó 
nyilatkoza

-ta 

N I 

egyszerű 

feltételes 
adómentességet 
igénybe vevő adózók 
nyilatkozatainak 
nyilvántartása 
 

a feltételes 
adómentesség
ben részesülő 
adózó 
statisztikai 
számjele 

a feltételes 
adómentesség
ben részesülő 
adózó 
statisztikai 
számjele 

M 

adózó 
nyilatkoza

-ta 

N I 

egyszerű 

feltételes 
adómentességet 
igénybe vevő adózók 
nyilatkozatainak 
nyilvántartása 

feltételes 
mentességgel 
érintett adó 
megnevezése 

feltételes 
mentességgel 
érintett adó 
megnevezése 

M 

adózó 
nyilatkoza

-ta 

N I 

egyszerű 

feltételes 
adómentességet 
igénybe vevő adózók 
nyilatkozatainak 
nyilvántartása 

a feltételes 
adómentesség
re vonatkozó 
nyilatkozat 
benyújtásána
k ténye 

a feltételes 
adómentesség
re vonatkozó 
nyilatkozat 
benyújtásána
k ténye 

E --- 

N I 

egyszerű 

feltételes 
adómentességet 
igénybe vevő adózók 
nyilatkozatainak 
nyilvántartása 

a feltételes 
adómentesség
re vonatkozó 
nyilatkozat 
benyújtásána
k időpontját 

a feltételes 
adómentesség
re vonatkozó 
nyilatkozat 
benyújtásána
k időpontját 

E --- 

N I 

egyszerű 

feltételes 
adómentességet 
igénybe vevő adózók 
nyilatkozatainak 
nyilvántartása 
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a 
gépjárműadó 
fizetésre 
kötelezett 
adózó 
gépjárművéne
k rendszáma 

a 
gépjárműadó 
fizetésre 
kötelezett 
adózó 
gépjárművéne
k rendszáma 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 
 

a 
gépjárműadó 
fizetésre 
kötelezett 
adózó 
gépjárművéne
k alvázszáma 

a 
gépjárműadó 
fizetésre 
kötelezett 
adózó 
gépjárművéne
k alvázszáma 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a 
gépjárműadó 
fizetésre 
kötelezett 
adózó 
személygépjá
rművének 
saját tömege 

a 
gépjárműadó 
fizetésre 
kötelezett 
adózó 
személygépjá
rművének 
saját tömege 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a 
gépjárműadó 
fizetésre 
kötelezett 
adózó 
tehergépjárm
űvének saját 
tömege 

a 
gépjárműadó 
fizetésre 
kötelezett 
adózó 
tehergépjárm
űvének saját 
tömege 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N 

I egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a 
gépjárműadó 
fizetésre 
kötelezett 
adózó 
tehergépjárm
űvének 
megengedett 
együttes 
tömege 

a 
gépjárműadó 
fizetésre 
kötelezett 
adózó 
tehergépjárm
űvének 
megengedett 
együttes 
tömege 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a gépjármű - 
gépjárműadór
ól szóló 
törvény 
szerinti - 
tulajdonosána
k neve 

a gépjármű - 
gépjárműadór
ól szóló 
törvény 
szerinti - 
tulajdonosána
k neve 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a gépjármű - 
gépjárműadór
ól szóló 
törvény 
szerinti – 
tulajdonosána
k lakcíme 

a gépjármű - 
gépjárműadór
ól szóló 
törvény 
szerinti – 
tulajdonosána
k lakcíme 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a gépjármű - 
gépjárműadór
ól szóló 
törvény 
szerinti - 
tulajdonosána

a gépjármű - 
gépjárműadór
ól szóló 
törvény 
szerinti - 
tulajdonosána

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N 

I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 
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k székhelye 
vagy 
telephelye 

k székhelye 
vagy 
telephelye 

a gépjármű - 
gépjárműadór
ól szóló 
törvény 
szerinti - 
magánszemél
y 
tulajdonosána
k természetes 
azonosító 
adatai 

a gépjármű - 
gépjárműadór
ól szóló 
törvény 
szerinti - 
magánszemél
y 
tulajdonosána
k természetes 
azonosító 
adatai 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a gépjármű - 
gépjárműadór
ól szóló 
törvény 
szerinti - nem 
magánszemél
y 
tulajdonosána
k 
cégjegyzéksz
áma 

a gépjármű - 
gépjárműadór
ól szóló 
törvény 
szerinti - nem 
magánszemél
y 
tulajdonosána
k 
cégjegyzéksz
áma 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 
 

gépjármű 
forgalomba 
helyezésének 
időpontja 

gépjármű 
forgalomba 
helyezésének 
időpontja 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

gépjármű 
forgalomból 
való 
kivonásának 
időpontja 

gépjármű 
forgalomból 
való 
kivonásának 
időpontja 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

gépjármű 
forgalomból 
való 
kivonásának 
oka 

gépjármű 
forgalomból 
való 
kivonásának 
oka 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

gépjármű a 
tulajdonválto
zásának 
időpontja 

gépjármű a 
tulajdonválto
zásának 
időpontja 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a gépjármű 
környezetvéd
elmi 
osztályba 
sorolása 

a gépjármű 
környezetvéd
elmi 
osztályba 
sorolása 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a gépjármű 
teljesítménye 
(kW, ennek 
hiányában 
LE),  

a gépjármű 
teljesítménye 
(kW, ennek 
hiányában 
LE),  

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a gépjármű 
gyártási éve 

a gépjármű 
gyártási éve 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 
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a 
tehergépjárm
ű, az 
autóbusz 
légrugós, 
vagy azzal 
egyenértékű 
rugózási 
rendszerének 
(útkímélő 
tengely) 
ténye 

a 
tehergépjárm
ű, az autóbusz 
légrugós, 
vagy azzal 
egyenértékű 
rugózási 
rendszerének 
(útkímélő 
tengely) ténye 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

az "E" és P" 
betűjelű 
ideiglenes 
rendszámtábl
a kiadása 
kérelmezőjén
ek neve 

az "E" és P" 
betűjelű 
ideiglenes 
rendszámtábl
a kiadása 
kérelmezőjén
ek neve 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

az "E" és P" 
betűjelű 
ideiglenes 
rendszámtábl
a kiadása 
kérelmezőjén
ek anyja neve 

az "E" és P" 
betűjelű 
ideiglenes 
rendszámtábl
a kiadása 
kérelmezőjén
ek anyja neve 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

az "E" és P" 
betűjelű 
ideiglenes 
rendszámtábl
a kiadása 
kérelmezőjén
ek születési 
helye és ideje 

az "E" és P" 
betűjelű 
ideiglenes 
rendszámtábl
a kiadása 
kérelmezőjén
ek születési 
helye és ideje 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

az "E" és P" 
betűjelű 
ideiglenes 
rendszámtábl
a kiadása 
kérelmezőjén
ek lakcíme 
(székhelye) 

az "E" és P" 
betűjelű 
ideiglenes 
rendszámtábl
a kiadása 
kérelmezőjén
ek lakcíme 
(székhelye) 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás N  

I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a jármű 
fajtája 

a jármű 
fajtája 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a jármű 
rendszáma 

a jármű 
rendszáma 

M 

közúti 
közlekedé

-si 
nyilvántar

-tás 

N I 

egyszerű 

gépjárműadó 
megállapításához 
szükséges hatósági 
adatszolgáltatások 
nyilvántartása 

a fizetési 
számlákra 
befizetett 
napi összegek 
(egy 
összegben) 

a fizetési 
számlákra 
befizetett napi 
összegek (egy 
összegben) 

M 
banki 

kivonatok 

N I 

egyszerű 

az önkormányzati 
adóhatóság előtt 
elektronikus úton 
intézhető ügyek 
nyilvántartás 

a fizetési 
számlákról 

a fizetési 
számlákról 

M 
banki 

kivonatok 
N I 

egyszerű 
az önkormányzati 
adóhatóság előtt 
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kiutalt napi 
összegek (egy 
összegben) 

kiutalt napi 
összegek (egy 
összegben) 

elektronikus úton 
intézhető ügyek 
nyilvántartás 

a fizetési 
számlák napi 
egyenlege 

a fizetési 
számlák napi 
egyenlege 

M 
banki 

kivonatok 

N I 

egyszerű 

az önkormányzati 
adóhatóság előtt 
elektronikus úton 
intézhető ügyek 
nyilvántartás 

a fizetési 
számláról 
kiutalt összeg 
számlakivona
t száma 

a fizetési 
számláról 
kiutalt összeg 
számlakivona
t száma 

M 
banki 

kivonatok 

N I 

egyszerű 

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

a fizetési 
számláról 
kiutalt összeg 
megnevezése 

a fizetési 
számláról 
kiutalt összeg 
megnevezése 

M 
banki 

kivonatok 

N I 

egyszerű 

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

a fizetési 
számláról 
kiutalt összeg 

a fizetési 
számláról 
kiutalt összeg 

M 
banki 

kivonatok 

N I 

egyszerű 

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

a fizetési 
számla 
terhelésének 
(az utalás 
könyveléséne
k) napja 

a fizetési 
számla 
terhelésének 
(az utalás 
könyveléséne
k) napja 

M 
banki 

kivonatok 

N I 

egyszerű 

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

más 
szervezetet 
megillető 
bevételek 

más 
szervezetet 
megillető 
bevételek 

E --- 

N I 

egyszerű 

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

azonosítás 
alatt álló 
bevételek  

azonosítás 
alatt álló 
bevételek  

M 
banki 

kivonat 

N I 

--- 

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

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
neve 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
neve 

M 

adózói 
törzsadat 
nyilvántar

tás 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 
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(születési 
neve) 

(születési 
neve) 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
születési 
helye 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
születési 
helye 

M 

adózói 
törzsadat 
nyilvántar

tás 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
születési ideje 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
születési ideje 

M 

adózói 
törzsadat 
nyilvántar

tás 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
anyja neve 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
anyja neve 

M 

adózói 
törzsadat 
nyilvántar

tás 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
személyi 
azonosítója 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
személyi 
azonosítója 

M 

adózói 
törzsadat 
nyilvántar

tás 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
cégjegyzéksz
áma 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
cégjegyzéksz
áma 

M 

adózói 
törzsadat 
nyilvántar

tás 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
statisztikai 
száma 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
statisztikai 
száma 

M 

adózói 
törzsadat 
nyilvántar

tás 

N 

I egyszerű 

a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 
 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
adóazonosító 
száma 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
adóazonosító 
száma 

M 

adózói 
törzsadat 
nyilvántar

tás 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
bankszámlasz
áma(ai) 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
bankszámlasz
áma(ai) 

M 

adózói 
törzsadat 
nyilvántar

tás 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
lakcíme 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
lakcíme 

M 

adózói 
törzsadat 
nyilvántar

tás 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
székhelyének 
címe 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
székhelyének 
címe 

M 

adózói 
törzsadat 
nyilvántar

tás 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
képviseletére 
vonatkozó 
adatok 

a végrehajtási 
eljárás alá 
vont adós 
képviseletére 
vonatkozó 
adatok 

M 

adózói 
törzsadat 
nyilvántar

tás 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

a végrehajtást 
kérő 
bankszámlasz
áma 

a végrehajtást 
kérő 
bankszámlasz
áma 

M 

a 
végrehajtá

st kérő 
megkeresé

se 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 



38 
 

a végrehajtást 
kérő 
végrehajtható 
okiratának 
száma 

a végrehajtást 
kérő 
végrehajtható 
okiratának 
száma 

M 

a 
végrehajtá

st kérő 
megkeresé

se 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

a végrehajtást 
kérő 
végrehajtható 
okirata 
jogerőre 
emelkedéséne
k időpontja 

a végrehajtást 
kérő 
végrehajtható 
okirata 
jogerőre 
emelkedéséne
k időpontja 

M 

a 
végrehajtá

st kérő 
megkeresé

se 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

a végrehajtást 
kérő 
végrehajtható 
okiratában 
meghatározot
t fizetési 
határidő 

a végrehajtást 
kérő 
végrehajtható 
okiratában 
meghatározot
t fizetési 
határidő 

M 

a 
végrehajtá

st kérő 
megkeresé

se 

N 

I egyszerű 

a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 
 

a végrehajtás 
során 
foganatosított 
végrehajtási 
cselekmények 
megnevezése 

a végrehajtás 
során 
foganatosított 
végrehajtási 
cselekmények 
megnevezése 

E --- 

N I 

egyszerű 

a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 
 

végrehajtás 
során 
foganatosított 
végrehajtási 
cselekmények 
időpontja 

végrehajtás 
során 
foganatosított 
végrehajtási 
cselekmények 
időpontja 

E --- 

N I 

egyszerű 

a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 
 

a végrehajtás 
során 
foganatosított 
végrehajtási 
cselekmények 
eredménye 

a végrehajtás 
során 
foganatosított 
végrehajtási 
cselekmények 
eredménye 

E --- 

N I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

végrehajtással 
kapcsolatban 
felmerült 
költségek 

végrehajtással 
kapcsolatban 
felmerült 
költségek 

E --- 

N I 

egyszerű 

a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 
 

a visszatartási 
jog 
gyakorlása 
miatt 
megkeresett 
adó- és 
vámigazgatós
ág elnevezése 

a visszatartási 
jog 
gyakorlása 
miatt 
megkeresett 
adó- és 
vámigazgatós
ág elnevezése 

M 
adónyilvá

ntartás N 

I 

egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

visszatartásra 
történő 
adatátadás 
időpontja 

visszatartásra 
történő 
adatátadás 
időpontja 

M 
adónyilvá

ntartás 

N 

I egyszerű 
a végrehajtási 
cselekmények 
nyilvántartás 

a magánfőző 
adózó neve 

a magánfőző 
adózó neve 

M 

magánfőz
ő 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 

a magánfőzés 
ellenőrzésével 
összefüggő adatok 
nyilvántartás 

a magánfőző 
adózó 
lakcíme 

a magánfőző 
adózó 
lakcíme 

M 
magánfőz

ő 

N I 
egyszerű a magánfőzés 

ellenőrzésével 
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bejelentés
e 

összefüggő adatok 
nyilvántartása 

a magánfőző 
adózó 
adóazonosító 
jele 

a magánfőző 
adózó 
adóazonosító 
jele 

M 

magánfőz
ő 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 

a magánfőzés 
ellenőrzésével 
összefüggő adatok 
nyilvántartása 

a magánfőző 
adózó 
desztillálóber
endezés 
feletti 
tulajdonszerz
ésének 
időpontja 

a magánfőző 
adózó 
desztillálóber
endezés 
feletti 
tulajdonszerz
ésének 
időpontja 

M 

magánfőz
ő 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 

a magánfőzés 
ellenőrzésével 
összefüggő adatok 
nyilvántartása 
 

a magánfőző 
adózó 
desztillálóber
endezésének 
űrtartalma 

a magánfőző 
adózó 
desztillálóber
endezésének 
űrtartalma 

M 

magánfőz
ő 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 

a magánfőzés 
ellenőrzésével 
összefüggő adatok 
nyilvántartása 
 

a magánfőző 
adózó 
desztillálóber
endezésének 
tárolási és 
használati 
helye, ha az 
eltér a 
magánfőző 
lakcímétől 

magánfőző 
adózó 
desztillálóber
endezésének 
tárolási és 
használati 
helye, ha az 
eltér a 
magánfőző 
lakcímétől 

M 

magánfőz
ő 

bejelentés
e 

N I 

egyszerű 

a magánfőzés 
ellenőrzésével 
összefüggő adatok 
nyilvántartása 
 

az állami adó- 
és vámhivatal 
által átadott 
párlat 
adójegy 
mennyisége 

az állami adó- 
és vámhivatal 
által átadott 
párlat adójegy 
mennyisége 

M 

Nemzeti 
Adó- és 

Vámhivat
al 

N 

I egyszerű 

a magánfőzés 
ellenőrzésével 
összefüggő adatok 
nyilvántartása 
 

az állami adó- 
és vámhivatal 
által átadott 
párlat 
adójegy 
átadásának 
ideje 

az állami adó- 
és vámhivatal 
által átadott 
párlat adójegy 
átadásának 
ideje 

M 

Nemzeti 
Adó- és 

Vámhivat
al 

N 

I egyszerű 

a magánfőzés 
ellenőrzésével 
összefüggő adatok 
nyilvántartása 
 

 
2.1.5. A nyilvántartás információátadási felületei, szolgáltatásai 
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

ADÓ1 
(adó 

nyilvántartás) 

egyszerű egyszeri/ismétlődő N adótitok 

 

 
2.1.5.2. Az ADÓ1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 
információk köre, leírása 
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Leíró adat (adatmező) 
megnevezése 

Adat 
típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb 
tartalmi, 
kezelési 

információk 
adózó neve (elnevezése), 
rövidített cégneve 

szöveg
es  

--- --- N --- 

magánszemély adóazonosító jele 
numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

külföldi vállalkozás esetén az 
illetősége szerinti állam hatósága 
által megállapított adóazonosító 
száma 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

adózó címe, székhelye 
szöveg
es 

--- --- N --- 

a cég székhelyétől különböző 
központi ügyintézés helye, 
telephelye vagy telephelyei 

szöveg
es 

--- --- N --- 

adózó gazdálkodási formája 
szöveg
es 

--- --- N --- 

adózó tevékenységének 
felsorolása 

szöveg
es 

--- --- N --- 

cégek főtevékenysége és a 
ténylegesen végzett tevékenységi 
körei a mindenkor hatályos, a 
gazdasági tevékenységek 
egységes ágazati osztályozási 
rendszerének nómenklatúrája 
szerint 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

egyéni vállalkozó adózó fő- és 
egyéb tevékenységi körei a 
mindenkor hatályos Önálló 
vállalkozások tevékenységi 
jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) 
szerinti ÖVTJ-kódok szerint 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

egyéni vállalkozó adózó 
tevékenységének szünetelése 
esetén a szünetelés kezdő- és 
zárónapja 

dátum --- --- N --- 

adózó statisztikai számjele 
numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a magánszemély adózó levelezési 
címe - ha az nem azonos 
székhelyével, telephelyével 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a Magyarországon lakóhellyel 
nem rendelkező külföldi adózó 
magánszemély esetében 
magyarországi kézbesítési 
meghatalmazottjának neve és 
lakóhelye (székhelye) 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a cég jogelődjének neve és 
jogelődjének adóazonosító száma 

szöveg
es 

--- --- N --- 

annak ténye, ha a magánszemély 
adózó átalányadózást választ  

logikai --- --- N --- 

a magánszemély adózó 
átalányadózás választása szerint a 

dátum --- --- N --- 
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naptári évtől eltérő üzleti év 
mérlegforduló napja 
a cég közhasznú szervezetként 
történő nyilvántartásba vételének 
ténye 

logikai --- --- N --- 

bíróság által nyilvántartandó jogi 
személy esetében a bírósági 
nyilvántartási száma 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

bíróság által nyilvántartandó jogi 
személy főtevékenysége és a 
ténylegesen végzett tevékenysége 

szöveg
es 

--- --- N --- 

önkormányzati adófeldolgozó 
program által generált technikai 
azonosító 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

adózó adókötelezettsége 
numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

adózó költségvetési támogatási 
igénye 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

befizetés összege 
numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

kiutalás összege 
numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

adózó képviselőjének neve 
szöveg
es 

--- --- N --- 

adózó képviselőjének lakhelye 
szöveg
es 

--- --- N --- 

adózó képviselőjének minősége 
szöveg
es 

--- --- N --- 

adózói képviselet jellege 
szöveg
es 

--- --- N --- 

a képviseleti jogviszony 
időtartama 

dátum --- --- N --- 

adózó képviselőjének 
adóazonosító száma 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

adózó közterhenkénti 
bejelentkezésének, bevallásának, 
változás-bejelentésének, 
nyilatkozatának ténye 

logikai --- --- N --- 

adózó közterhenkénti 
bejelentkezésének, bevallásának, 
változás-bejelentésének, 
nyilatkozatának időpontja 

dátum --- --- N --- 

adózó valamennyi bejelentett és 
bevallott adata 

szöveg
es 

--- --- N --- 

építményadó külföldön 
bejegyzett szervezet 
adóalanyainak neve (elnevezése) 

szöveg
es 

--- --- N --- 

építményadó külföldön 
bejegyzett szervezet adóalanyai 
adóbevallással érintett 
ingatlanának (adótárgyának) címe 

szöveg
es 

--- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-

szöveg
es 

--- --- N --- 
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mentesség hatálya alá tartozó 
adózó neve (elnevezése) 
műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentesség hatálya alá tartozó 
adózó neve (elnevezése) 

szöveg
es 

--- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentesség hatálya alá tartozó 
adózó adóazonosító száma 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentesség hatálya alá tartozó 
adózó statisztikai számjele 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentesség hatálya alá tartozó 
műemléképület címe 

szöveg
es 

--- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentesség hatálya alá tartozó 
műemléképület helyrajzi száma 

szöveg
es 

--- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentesség hatálya alá tartozó 
műemléképületben lévő önálló 
adótárgy címe 

szöveg
es 

--- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentesség hatálya alá tartozó 
műemléképületben lévő önálló 
adótárgy fajtája 

szöveg
es 

--- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentesség hatálya alá tartozó 
műemléképületben lévő önálló 
adótárgy adóalapja 

numeri
kus 
valós 

--- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentesség hatálya alá tartozó 
műemléképületben lévő önálló 
adótárgy helyrajzi száma 

szöveg
es 

--- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentességét biztosító határozat 
száma 

szöveg
es 

--- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentességét biztosító határozat 
jogerőre emelkedésének 
időpontja 

dátum --- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentesség kezdő éve 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentesség befejező éve 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 
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mentességét biztosító 
határozatban előírt adó összege 
műemléképület felújításához 
kapcsolódó építményadó-
mentességét biztosító 
határozatban felszámított kamat 
összege 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

jelzálog bejegyzésének időpontja dátum --- --- N --- 
jelzálogjog törlésének időpontja dátum --- --- N --- 
a felújítás meg nem történte 
esetén a kivetett adó és a 
megállapított kamatfizetési 
kötelezettség összege 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

kiadott határozat száma 
szöveg
es 

--- --- N --- 

kiadott határozat jogerőre 
emelkedésének időpontja 

dátum --- --- N --- 

befizetett adó és a kamat összege 
numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a befizetés időpontja dátum --- --- N --- 
a feltételes adómentességben 
részesülő adózó neve 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a feltételes adómentességben 
részesülő adózó adóazonosító 
száma 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a feltételes adómentességben 
részesülő adózó statisztikai 
számjele 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

feltételes mentességgel érintett 
adó megnevezése 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a feltételes adómentességre 
vonatkozó nyilatkozat 
benyújtásának ténye 

logikai --- --- N --- 

a feltételes adómentességre 
vonatkozó nyilatkozat 
benyújtásának időpontját 

dátum --- --- N --- 

a gépjárműadó fizetésre 
kötelezett adózó gépjárművének 
rendszáma 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a gépjárműadó fizetésre 
kötelezett adózó gépjárművének 
alvázszáma 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a gépjárműadó fizetésre 
kötelezett adózó 
személygépjárművének saját 
tömege 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a gépjárműadó fizetésre 
kötelezett adózó 
tehergépjárművének saját tömege 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a gépjárműadó fizetésre 
kötelezett adózó 
tehergépjárművének megengedett 
együttes tömege 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a gépjármű - gépjárműadóról 
szóló törvény szerinti - 
tulajdonosának neve 

szöveg
es 

--- --- N --- 
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a gépjármű - gépjárműadóról 
szóló törvény szerinti – 
tulajdonosának lakcíme 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a gépjármű - gépjárműadóról 
szóló törvény szerinti - 
tulajdonosának székhelye vagy 
telephelye 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a gépjármű - gépjárműadóról 
szóló törvény szerinti - 
magánszemély tulajdonosának 
természetes azonosító adatai 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a gépjármű - gépjárműadóról 
szóló törvény szerinti - nem 
magánszemély tulajdonosának 
cégjegyzékszáma 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

gépjármű forgalomba 
helyezésének időpontja 

dátum --- --- N --- 

gépjármű forgalomból való 
kivonásának időpontja 

dátum --- --- N --- 

gépjármű forgalomból való 
kivonásának oka 

szöveg
es 

--- --- N --- 

gépjármű a tulajdonváltozásának 
időpontja 

dátum --- --- N --- 

a gépjármű környezetvédelmi 
osztályba sorolása 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a gépjármű teljesítménye (kW, 
ennek hiányában LE),  

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a gépjármű gyártási éve dátum --- --- N --- 
a tehergépjármű, az autóbusz 
légrugós, vagy azzal egyenértékű 
rugózási rendszerének (útkímélő 
tengely) ténye 

logikai --- --- N --- 

az "E" és P" betűjelű ideiglenes 
rendszámtábla kiadása 
kérelmezőjének neve 

szöveg
es 

--- --- N --- 

az "E" és P" betűjelű ideiglenes 
rendszámtábla kiadása 
kérelmezőjének anyja neve 

szöveg
es 

--- --- N --- 

az "E" és P" betűjelű ideiglenes 
rendszámtábla kiadása 
kérelmezőjének születési helye és 
ideje 

szöveg
es 

--- --- N --- 

az "E" és P" betűjelű ideiglenes 
rendszámtábla kiadása 
kérelmezőjének lakcíme 
(székhelye) 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a jármű fajtája 
szöveg
es 

--- --- N --- 

a jármű rendszáma 
szöveg
es 

--- --- N --- 

a fizetési számlákra befizetett 
napi összegek (egy összegben) 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a fizetési számlákról kiutalt napi 
összegek (egy összegben) 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 
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a fizetési számlák napi egyenlege 
numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a fizetési számláról kiutalt összeg 
számlakivonat száma 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a fizetési számláról kiutalt összeg 
megnevezése 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a fizetési számláról kiutalt összeg 
numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a fizetési számla terhelésének (az 
utalás könyvelésének) napja 

dátum --- --- N --- 

más szervezetet megillető 
bevételek 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

azonosítás alatt álló bevételek  
numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a végrehajtási eljárás alá vont 
adós neve (születési neve) 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a végrehajtási eljárás alá vont 
adós születési helye 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a végrehajtási eljárás alá vont 
adós születési ideje 

dátum --- --- N --- 

a végrehajtási eljárás alá vont 
adós anyja neve 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a végrehajtási eljárás alá vont 
adós személyi azonosítója 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a végrehajtási eljárás alá vont 
adós cégjegyzékszáma 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a végrehajtási eljárás alá vont 
adós statisztikai száma 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a végrehajtási eljárás alá vont 
adós adóazonosító száma 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a végrehajtási eljárás alá vont 
adós bankszámlaszáma(i) 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a végrehajtási eljárás alá vont 
adós lakcíme 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a végrehajtási eljárás alá vont 
adós székhelyének címe 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a végrehajtási eljárás alá vont 
adós képviseletére vonatkozó 
adatok 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a végrehajtást kérő 
bankszámlaszáma 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a végrehajtást kérő végrehajtható 
okiratának száma 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a végrehajtást kérő végrehajtható 
okirata jogerőre emelkedésének 
időpontja 

dátum --- --- N --- 
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a végrehajtást kérő végrehajtható 
okiratában meghatározott fizetési 
határidő 

dátum --- --- N --- 

a végrehajtás során foganatosított 
végrehajtási cselekmények 
megnevezése 

szöveg
es 

--- --- N --- 

végrehajtás során foganatosított 
végrehajtási cselekmények 
időpontja 

dátum --- --- N --- 

a végrehajtás során foganatosított 
végrehajtási cselekmények 
eredménye 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a végrehajtással kapcsolatban 
felmerült költségek 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a visszatartási jog gyakorlása 
miatt megkeresett adó- és 
vámigazgatóság elnevezése 

szöveg
es 

--- --- N --- 

a visszatartásra történő adatátadás 
időpontja 

dátum --- --- N --- 

a magánfőző adózó neve 
szöveg
es 

--- --- N --- 

a magánfőző adózó lakcíme 
szöveg
es 

--- --- N --- 

a magánfőző adózó adóazonosító 
jele 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a magánfőző adózó 
desztillálóberendezés feletti 
tulajdonszerzésének időpontja 

dátum --- --- N --- 

a magánfőző adózó 
desztillálóberendezésének 
űrtartalma 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

a magánfőző adózó 
desztillálóberendezésének tárolási 
és használati helye, ha az eltér a 
magánfőző lakcímétől 

szöveg
es 

--- --- N --- 

az állami adó- és vámhivatal által 
átadott párlat adójegy 
mennyisége 

numeri
kus 
egész 

--- --- N --- 

az állami adó- és vámhivatal által 
átadott párlat adójegy átadásának 
ideje 

dátum --- --- N --- 

 
2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
A Hivatal nyilvántartásához egyszerű formában nyújt információátadási felületet, azaz 
nyilvántartásából adatot hivatalos igénylésre szolgáltat. Automatikus formában történő 
adatigénylésre nincs lehetőség. A hivatali kapun (hivatali kapu rövid neve: kmjv) beérkezett 
adatigénylés esetén a belső szervezeti egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő 
tartalommal és jogosultsággal rendelkező személytől/szervezettől érkezett-e. A vizsgálat 
eredményének függvényében, ha szükséges hiánypótlást kezdeményez. Amennyiben jogszerű 
az adatszolgáltatás teljesítése, akkor a beérkezett kérelmet teljesíti. Ha az adatszolgáltatás nem 
teljesíthető, úgy erről és ennek okáról az adatigénylőt tájékoztatja. 
 
2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
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Az adatigénylések fogadása tekintetében a rendelkezésre állás a hivatali kapu rendelkezésre 
állása szerinti. 
A befogadott adatigényléseket a Hivatal munkaidőben teljesíti.  
 
2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a magasabb 
szintű jogszabályok és az érintett szervezeti egység belső eljárási rendjének szabályozása 
biztosítja. 
Adattisztítás a Magyar Államkincstár igénye és utasításai szerint történik. 
 
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
A hivatal nem kezdeményez információátadást elsődleges adat változása esetén. Automatizált 
formában elérhető információátadási felület hiányában az adatok módosulásáról automatikusan 
partner szervezetet nem értesít. 
 
2.1.5.3. Az ADÓ1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
A hivatali kapu szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyrendi leírást a szolgáltatást biztosító központi 
szerv szabályzata tartalmazza.  
 
2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül 

az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
Az Eüsztv. szerint a jelen Szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint. 
 
A módosításra okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követően Kecskemét Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárság a Szabályzat módosításához szükséges 
információkat összegyűjti, elkészíti a szükséges módosításokat és jóváhagyásra megküldi a 
jegyzőnek. 
 
A jegyző a módosítás jóváhagyását követően intézkedik annak Eüsztv. szerinti közzététele és 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére történő bejelentése iránt. A módosítást közzé 
kell tenni Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján. 
 
2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
Jelen Szabályzat szerinti információátadási szolgáltatás megszüntetésre kerül: 

a) a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor, 
b) amennyiben az információ kikerül a jelen Szabályzatban foglalt információk köréből. 

 
Az információátadási szolgáltatást a fenti feltétel(ek) fennállása esetén a megszüntetésre okot 
adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megszünteti. 
A megszüntetés tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a jegyző bejelenti 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés tényének a 
Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján történő közzétételéről. 
3. Hivatal anyakönyvi igazgatás szakterülete 

 
3.1. Információforrások rendszerének tartalma 
3.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
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 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 
 Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény  
 Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 32/2014. (V.19.) 

KIM rendelet 
 

 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Anyakönyvi igazgatás 
Anyakönyvi kivonatok 
(születési, házassági, halotti, 
bejegyzett élettársi) 

anyakönyvi kivonat kiállítása 

Bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésre vonatkozó eljárás 

anyakönyvbe bejegyzés 

Házasságkötéssel kapcsolatos 
egyes kérelmek elbírálása iránti 
eljárás 

a) engedélyezés (felmentés várakozási idő alól, hivatali 
helyiségen kívüli házasságkötés) 

b) elutasítás 
 

 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 
            Nincs 

 
 Szerződési kötelezettségek felsorolása 

Nincs 
 
3.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

papír alapú 
születési 
anyakönyv 

a születéssel 
kapcsolatos az 
anyakönyvi 
eljárásról szóló 
törvényben 
felsorolt adatokat, 
valamint az 
azokban 
bekövetkezett 
változásokat 
tartalmazza 
 

N - I Az 
anyaköny
vi 
eljárásról 
szóló 
2010. évi 
I. törvény  
56-60. § 

papír alapú 
házassági 
anyakönyv 

a házasságkötéssel 
kapcsolatos, az 
anyakönyvi 
eljárásról szóló 
törvényben 
felsorolt adatokat, 
valamint az 
azokban 

N - I Az 
anyaköny
vi 
eljárásról 
szóló 
2010. évi 
I. törvény 
56-60. §  
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bekövetkezett 
változásokat 
tartalmazza 

papír alapú 
bejegyzett 
élettársi 
kapcsolatok 
(BÉT) 
anyakönyve 

bejegyzett élettársi 
kapcsolattal 
kapcsolatos, az 
anyakönyvi 
eljárásról szóló 
törvényben 
felsorolt adatokat, 
valamint az 
azokban 
bekövetkezett 
változásokat 
tartalmazza 
 

N - I Az 
anyaköny
vi 
eljárásról 
szóló 
2010. évi 
I. törvény 
56-60. §  

papír alapú 
halotti 
anyakönyv 

halálesettel 
kapcsolatos, az 
anyakönyvi 
eljárásról szóló 
törvényben 
felsorolt adatokat, 
valamint az 
azokban 
bekövetkezett 
változásokat 
tartalmazza 
 

N - I Az 
anyaköny
vi 
eljárásról 
szóló 
2010. évi 
I. törvény 
56-60. §  

 
3.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/Au

- 
tomatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

 neve családi és 
utóneve 

N I egyszerű papír alapú 
születési/házassá
gi/halotti/BÉT 
anyakönyv 

anyakönyvi 
esemény 
helye 

anyakönyvi 
esemény helye 

N I egyszerű papír alapú 
születési/házassá
gi/halotti/BÉT 
anyakönyv 

anyakönyvi 
esemény ideje 

anyakönyvi 
esemény ideje 

N I egyszerű papír alapú 
születési/házassá
gi/halotti/BÉT 
anyakönyv 

anyja neve anyja családi és 
utóneve 

N I egyszerű papír alapú 
születési/házassá
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gi/halotti/BÉT 
anyakönyv 

apja neve apja családi és 
utóneve 

N I egyszerű papír alapú 
születési/házassá
gi/halotti/BÉT 
anyakönyv 

származási 
helye 

származási helye N I egyszerű papír alapú 
születési/házassá
gi/halotti/BÉT 
anyakönyv 

 
3.1.4.A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értel-

mezése 

Elsődl
eges/
Máso
dlagos 

Másodla
-gos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyil
vá-
nos 
(I/N

) 

Át- 
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automat
ikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
 

3.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
3.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 
AK1 (papír 
alapú 
anyakönyvi 
nyilvántartás1) 

egyszerű egyszeri/ismétlődő N 2010. évi I. törvény 
alapján  

 

3.1.5.2. Az AK1 információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
3.1.5.2.1. Az AK1 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 
családi és utóneve (i) szöveges - - N - 
születési/házassági/halotti/ 
BÉT esemény ideje 

dátum - - N - 

születési/házassági/halotti/ 
BÉT esemény helye 

szöveges - - N - 

anyja neve szöveges - - N - 
apja neve szöveges - - N - 
származási hely szöveges - - N - 
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3.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
A Hivatal nyilvántartásához egyszerű formában nyújt információátadási felületet, azaz 
nyilvántartásából adatot hivatalos igénylésre szolgáltat. Automatikus formában történő 
adatigénylésre nincs lehetőség. A hivatali kapun (hivatali kapu rövid neve: kmjv) beérkezett 
adatigénylés esetén a belső szervezeti egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő 
tartalommal és jogosultsággal rendelkező személytől/szervezettől érkezett-e. A vizsgálat 
eredményének függvényében, ha szükséges hiánypótlást kezdeményez. Amennyiben jogszerű 
az adatszolgáltatás teljesítése, akkor a beérkezett kérelmet teljesíti. Ha az adatszolgáltatás nem 
teljesíthető, úgy erről és ennek okáról az adatigénylőt tájékoztatja. 
 
3.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
Az adatigénylések fogadása tekintetében a rendelkezésre állás a hivatali kapu rendelkezésre 
állása szerinti. 
A befogadott adatigényléseket a Hivatal munkaidőben teljesíti.  
 
3.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a magasabb 
szintű jogszabályok és az érintett szervezeti egység belső eljárási rendjének szabályozása 
biztosítja. 
 
3.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
A hivatal nem kezdeményez információátadást elsődleges adat változása esetén. Automatizált 
formában elérhető információátadási felület hiányában az adatok módosulásáról automatikusan 
partner szervezetet nem értesít. 
 
3.1.5.3. Az AK1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
3.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül 

az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
Az Eüsztv. szerint a jelen Szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint. 
 
A módosításra okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követően Kecskemét Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárság a Szabályzat módosításához szükséges 
információkat összegyűjti, elkészíti a szükséges módosításokat és jóváhagyásra megküldi a 
jegyzőnek. 
 
A jegyző a módosítás jóváhagyását követően intézkedik annak Eüsztv. szerinti közzététele és 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére történő bejelentése iránt. A módosítást közzé 
kell tenni Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján. 
 
3.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
Jelen Szabályzat szerinti információátadási szolgáltatás megszüntetésre kerül: 

a) a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor, 
b) amennyiben az információ kikerül a jelen Szabályzatban foglalt információk köréből. 

 
Az információátadási szolgáltatást a fenti feltétel(ek) fennállása esetén a megszüntetésre okot 
adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megszünteti. 
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A megszüntetés tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a jegyző bejelenti 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés tényének a 
Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján történő közzétételéről. 
 
4. Hivatal állatvédelmi szakterülete 
 
4.1.  Információforrások rendszerének tartalma 
4.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény 
 A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 

26.) Korm. rendelet 
 Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
 A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 

8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 
 Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 
 A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az 

állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 
245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet  

 A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. melléklet  

 A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek 
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 
 

 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Állatvédelem 
Állatvédelmi eljárás a) kötelezés 

b) állatvédelmi bírság kiszabása 
c) állattartás megtiltása 
d) állatelkobzás 
e) településen tartott ebekről vezetett nyilvántartásba 

bejegyzés, törlés 
Méhészek nyilvántartásba 
vétele iránti eljárás 

nyilvántartásba bejegyzés 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

 
Ügy megnevezése Vizsgált szakkérdés 

Állatkert létesítésének, 
működésének engedélyezésére 
irányuló eljárásokban 

Annak elbírálása kérdésében, hogy az állatkert megfelel-
e a településrendezési eszköznek és településfejlesztési 
tervnek. 

A különösen és közepesen 
veszélyes állat tartására, 
szaporítására, elidegenítésére, 
megvételére, illetve 

Az állattartás megfelel-e a helyi állattartási 
szabályoknak. 
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Ügy megnevezése Vizsgált szakkérdés 
bemutatására irányuló 
engedélyezési eljárásokban 

 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Nincs 

 
 
 
 
4.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Jogszabál
yi 

hivatkozá
s 

méhészekről 
vezetett 
nyilvántartás 

méhtartást a méhek 
tartási helye szerint 
illetékes települési 
önkormányzat 
jegyzőjének be kell 
jelenteni, aki a 
méhészt 
nyilvántartásba 
veszi.  

N - N 
 

70/2003. 
(VI.27.) 
FVM rend. 
2. § 

 
4.1.3.  A nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/Au

tomatikus) 

Melyik 
nyilvántartásb

an szerepel 

- - - - - - 

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

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értel-

mezése 

Elsőd-
leges/
Máso
dlagos 

Másodla
-gos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

  M méhész N I egyszerű méhészekről vezetett 
nyilvántartás 
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méhész 
neve  

méhész 
neve  

méhész 
lakóhelye 
 

méhész 
lakóhely
e 
 

M méhész N I egyszerű méhészekről vezetett 
nyilvántartás 

méhcsalád
ok állandó 
és 
legutóbbi 
tartási 
helye 

méhcsal
ádok 
állandó 
és 
legutóbb
i tartási 
helye 

M méhész N I egyszerű méhészekről vezetett 
nyilvántartás 

állatorvosi 
igazolás 
száma, 
kelte és 
kiállításána
k helye 

állatorvo
si 
igazolás 
száma, 
kelte és 
kiállításá
nak 
helye 

M méhész N I egyszerű méhészekről vezetett 
nyilvántartás 

méhcsaládo
k száma 

méhcsal
ádok 
száma 

M méhész N I egyszerű méhészekről vezetett 
nyilvántartás 

méhcsalád
ok  
elhelyezésé
re szolgáló 
terület 
pontos 
megjelölés
e 

méhcsal
ádok  
elhelyez
ésére 
szolgáló 
terület 
pontos 
megjelöl
ése 

M méhész N I egyszerű méhészekről vezetett 
nyilvántartás 

letelepedés 
ideje 

a 
leteleped
és ideje 

M méhész N I egyszerű méhészekről vezetett 
nyilvántartás 

 

4.1.5. A nyilvántartás információátadási felületei, szolgáltatásai 
4.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 
MEH1 
(méhészekről 
vezetett 
nyilvántartás1) 

egyszerű egyszeri/ismétlődő N 70/2003. (VI.27.) FVM 
rendelet alapján 

 

4.1.5.2. A MEH1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
4.1.5.2.1. A nyilvántartás elektronikus információátadási felületen keresztül átadható 
adatok, információk köre, leírása 
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Leíró adat (adatmező) 
megnevezése 

Adat 
típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb 
tartalmi, 
kezelési 

információk 
méhész neve szöveges - - N - 
méhész lakóhelye szöveges - - N - 
méhcsaládok állandó és 
legutóbbi tartási helye 

szöveges - - N - 

állatorvosi igazolás száma numerikus 
egész 

- - N - 

állatorvosi igazolás kelte  dátum - -   
állatorvosi igazolás 
kiállításának helye 

szöveges - -   

méhcsaládok száma numerikus 
egész 

- - N - 

méhcsaládok elhelyezésére 
szolgáló terület pontos 
megjelölése 

szöveges - - N - 

a letelepedés ideje dátum - - N - 
 
4.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 
 A Hivatal nyilvántartásához egyszerű formában nyújt információátadási felületet, azaz 
nyilvántartásából adatot hivatalos igénylésre szolgáltat. Automatikus formában történő 
adatigénylésre nincs lehetőség. A hivatali kapun (hivatali kapu rövid neve: kmjv) beérkezett 
adatigénylés esetén a belső szervezeti egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő 
tartalommal és jogosultsággal rendelkező személytől/szervezettől érkezett-e. A vizsgálat 
eredményének függvényében, ha szükséges hiánypótlást kezdeményez. Amennyiben jogszerű 
az adatszolgáltatás teljesítése, akkor a beérkezett kérelmet teljesíti. Ha az adatszolgáltatás nem 
teljesíthető, úgy erről és ennek okáról az adatigénylőt tájékoztatja. 
 
4.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
Az adatigénylések fogadása tekintetében a rendelkezésre állás a hivatali kapu rendelkezésre 
állása szerinti. 
A befogadott adatigényléseket a Hivatal munkaidőben teljesíti.  
 
4.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a magasabb 
szintű jogszabályok és az érintett szervezeti egység belső eljárási rendjének szabályozása 
biztosítja. 
 
4.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
A hivatal nem kezdeményez információátadást elsődleges adat változása esetén. Automatizált 
formában elérhető információátadási felület hiányában az adatok módosulásáról automatikusan 
partner szervezetet nem értesít. 
 
4.1.5.3. A MEH1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
4.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül 

az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
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Az Eüsztv. szerint a jelen Szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint. 
 
A módosításra okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követően Kecskemét Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárság a Szabályzat módosításához szükséges 
információkat összegyűjti, elkészíti a szükséges módosításokat és jóváhagyásra megküldi a 
jegyzőnek. 
 
A jegyző a módosítás jóváhagyását követően intézkedik annak Eüsztv. szerinti közzététele és 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére történő bejelentése iránt. A módosítást közzé 
kell tenni Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján. 
 
4.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
Jelen Szabályzat szerinti információátadási szolgáltatás megszüntetésre kerül: 

a) a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor, 
b) amennyiben az információ kikerül a jelen Szabályzatban foglalt információk köréből. 

 
Az információátadási szolgáltatást a fenti feltétel(ek) fennállása esetén a megszüntetésre okot 
adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megszünteti. 
 
A megszüntetés tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a jegyző bejelenti 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés tényének 
Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján történő közzétételéről. 
 
5. Hivatal birtokvédelmi eljárás szakterülete 

 
5.1. Információforrások rendszerének tartalma 
5.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 228/2009. (X. 16.) Korm. 

rendelet 
 

 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Birtokvédelem 
Birtokvédelmi eljárás a) kérelemnek helyt adó határozat 

b) kérelem elutasítása 
 

 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 
            Nincs 

 
 Szerződési kötelezettségek felsorolása 

Nincs 
 
5.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 
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Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

5.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/Au
-tomatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

- - - - -- - 
 
 
 
5.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értel-

mezése 

Elsődl
eges/
Máso
dlagos 

Másodla
-gos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Áta
dha
tó 

(I/N
) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
 

5.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
5.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

- - - - - 

 

5.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
5.1.5.2.1. Az 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 
- - - - - - 
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5.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
5.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
5.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
5.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
5.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
5.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül 

az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
5.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
 
6. Hivatal egészségügyi alapellátás szakterülete 
 
6.1. Információforrások rendszerének tartalma 
6.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
 Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 

 
 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 

 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződés 
Egészségügyi alapellátás 
körében döntés feladat-ellátási 
szerződés megkötéséről 

bizottsági határozat 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Egészségügyi alapellátás körében feladat-ellátási szerződés (háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi, tevékenységre vonatkozóan) 

 
6.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 
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megnevezése, 
értelmezése 

(Egyszerű/Au
-tomatikus) 

- - - - -- - 
 
6.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értelme

zése 

Elsőd-
leges/
Má-

sodla-
gos 

Másodla
-gos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
 

6.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
6.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

- - - - - 

 

 
6.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
6.1.5.2.1. Az 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 
- - - - - - 

 
6.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
6.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
6.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
6.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
6.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
6.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül 

az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
6.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
 
7. Hivatal építésügyi igazgatás szakterülete 
 
7.1. Információforrások rendszerének tartalma 
7.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
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 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 
 Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 218/2012. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról  

 A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1.4. pontja 

 Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet  

 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet  

 A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet és 
4. pontja 

 Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 4. melléklet 
 

 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Építésügyi igazgatás 
Építésügyi hatósági eljárás a 
Kecskeméti járás közigazgatási 
területén 

a) építési engedély, 
b) összevont engedély, 
c) fennmaradási engedély, 
d) használatbavételi engedély, 
e) bontási engedély, 
f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedély, 
g) használatbavétel tudomásulvétele, 
h) az országos építési követelményektől való eltérés 

engedély, 
i) hatósági bizonyítvány kiállítása, 
j) kötelezés 
k) a fenti eljárásokban benyújtott kérelmek elutasítása 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

  

Ügy megnevezése Vizsgált szakkérdés 
Telekalakítási ügyekben 
(telekcsoport újraosztása, telek 
megosztása, telkek egyesítése és 
telekhatár rendezése esetén) 

A telekalakítás megfelel-e a településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak. 
 

Útügyi hatóság eljárásaiban 
(közút, csomópont, közúti 
létesítmény építés, 
megszüntetés, átalakítás) 

Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.  
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Ügy megnevezése Vizsgált szakkérdés 
A villamosenergia-ipari 
építésügyi engedélyezési 
eljárásokban 

A helyi településrendezési eszközökkel való összhang 
megállapítása kérdésében. 

 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Nincs 

 
7.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Jogszabál
yi 

hivatkozá
s 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

7.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/Au
-tomatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

- - - - -- - 
 
 

 

 

 

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

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értel-

mezése 

Elsődl
eges/
Máso
dlagos 

Másodla
-gos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
 

7.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
7.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 
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Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

- - - - - 

 

7.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
7.1.5.2.1. Az 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 
- - - - - - 

 
7.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
7.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
7.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
7.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
7.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
7.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül 

az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
7.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
 
8. Hivatal földügyi igazgatási szakterülete 

 
8.1. Információforrások rendszerének tartalma 
8.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 
2013. évi CCXII. törvény 

 
 

 
 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 

Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 
Földügyi igazgatás 
Helyi földbizottság 
állásfoglalása elleni kifogás 
elbírálása 

a) helyben hagyó határozat 
b) megváltoztató határozat 

Helyi földbizottság helyett 
eljáró szervről tájékoztató 

Megjelentetés helye: www.kecskemet.hu 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
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 Szerződési kötelezettségek felsorolása 

Nincs 
 

8.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

 
Nyilvántartás 

leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Jogszabál
yi 

hivatkozá
s 

- - - 
 

- - - 

 
8.1.3.  A helyi földbizottságról és annak tagjairól vezetett nyilvántartás által közhitelesen 

nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/Au
-tomatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

- - - - - - 
 

8.1.4. A helyi földbizottságról és annak tagjairól vezetett nyilvántartás által közhitelesnek 
nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értel-

mezése 

Elsőd-
leges/
Má-

sodla-
gos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
8.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
8.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

- - - - - 

 

8.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
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8.1.5.2.1. Az 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 
- - - - - - 

 
8.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
8.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
8.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
8.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
8.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
8.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül 

az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
8.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

 
9. Hivatal gyermekvédelmi igazgatás szakterülete 

 
9.1. Információforrások rendszerének tartalma 
9.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 
 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóságok hatásköréről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) 
Korm. rendelet 

 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 
 

 
 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 

Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 
Gyermekvédelmi igazgatás 
Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 

a) megállapítás 
b) megszüntetés 
c) elutasítás 

Szünidei gyermekétkeztetés nyilvántartásba vétel 
 

 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 
            Nincs 
 Szerződési kötelezettségek felsorolása 

Gyermekjóléti alapellátási szerződés  
 
9.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 
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hivatkozá
s 

rendszeres 
gyermekvédel
mi 
kedvezményre, 
hátrányos 
helyzetre, 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetre való 
jogosultság 
megállapítása, 
megváltoztatás
a, 
megszüntetése 
és a szünidei 
gyermekétkezte
tés adatai 

rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezménnyel, 
hátrányos és 
halmozottan 
hátrányos 
helyzettel, szünidei 
gyermekétkeztetés
sel kapcsolatban a 
jogszabályban 
felsorolt adatokat 
és azok változásait 
tartalmazza 

 
.  

 
N 

 
- 

 
R 

1997. évi 
XXXI. tv. 

 
9.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásba

n szerepel 

jogosultság 
megnevezése 
 

rendszeres 
gyermekvédel
mi 
kedvezmény 
megnevezése 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

jogosultság 
időtartama  

rendszeres 
gyermekvédel
mi 
kedvezményre 
való 
jogosultság 
időtartama 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

eseti 
támogatás 
megnevezése  

eseti 
élelmiszerutal
vány 
megnevezése 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

eseti 
támogatás 
időpontja  

eseti 
élelmiszerutal
ványra való 
jogosultság 
időpontja  

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
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nyilvántartása - 
WINSZOC 

eseti 
támogatás 
összege 

eseti 
élelmiszerutal
vány összege 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

jogosultság 
megszüntetése 

rendszeres 
gyermekvédel
mi 
kedvezmény 
megszüntetésé
re vonatkozó 
adat 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

jogosultság 
megszüntetésé
nek jogcíme 

rendszeres 
gyermekvédel
mi 
kedvezmény 
megszüntetésé
nek jogcíme 
 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

jogosultság 
megszüntetésé
nek időpontja 

rendszeres 
gyermekvédel
mi 
kedvezmény 
megszüntetésé
nek időpontja 
 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

elutasítás rendszeres 
gyermekvédel
mi 
kedvezmény 
elutasítására 
vonatkozó 
adat 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

elutasításának 
időpontja 

rendszeres 
gyermekvédel
mi 
kedvezmény 
elutasításának 
időpontja  

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

megállapítás 
jogerőre 
emelkedéséne
k időpontja 

rendszeres 
gyermekvédel
mi 
kedvezmény 
megállapításán
ak jogerőre 
emelkedéséne
k időpontja  

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 
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megszüntetés 
jogerőre 
emelkedéséne
k időpontja 

rendszeres 
gyermekvédel
mi 
kedvezmény 
megszüntetésé
nek jogerőre 
emelkedéséne
k időpontja  
 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

elutasítás 
jogerőre 
emelkedéséne
k időpontja 

rendszeres 
gyermekvédel
mi 
kedvezmény 
elutasításának 
jogerőre 
emelkedéséne
k időpontja  
 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

szünidei 
gyermekétkez
tetés 
megnevezése 

szünidei 
gyermekétkezt
etés 
megnevezése 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

szünidei 
gyermekétkez
tetés időpontja 

szünidei 
gyermekétkezt
etés időpontja 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

szünidő típusa szünidő típusa N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

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

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogszabá-

lyi 
megneve-

zése, 
értelmezé

-se 

El-
sőd-
le-

ges/
Má-
sod-
la-
gos 

Másodla-
gos esetén 

az 
elsődleges 

forrás 
jelölése 

Nyíl
vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad- 
hat
ó 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

 gyermek 
vagy fiatal 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
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gyermek 
vagy fiatal 
felnőtt 
neve  

felnőtt 
családi és 
utóneve,  
születési 
családi és 
utóneve 

kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

gyermek 
vagy fiatal 
felnőtt 
születési 
helye, ideje  
 

gyermek 
vagy fiatal 
felnőtt 
születési 
helye, 
ideje 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

gyermek 
vagy fiatal 
felnőtt 
anyja neve  

gyermek 
vagy fiatal 
felnőtt 
anyja 
születési 
családi és 
utóneve 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

gyermek 
vagy fiatal 
felnőtt 
Társadalo
mbiztosítás
i Azonosító 
Jele 

gyermek 
vagy fiatal 
felnőtt 
Társadalo
mbiztosítá
si 
Azonosító 
Jele 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

szülő vagy 
más 
törvényes 
képviselő, 
illetve 
tartásra 
köteles 
személy 
neve 

szülő 
vagy más 
törvényes 
képviselő, 
illetve 
tartásra 
köteles 
személy 
családi és 
utóneve, 
születési 
családi és 
utóneve 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

szülő vagy 
más 
törvényes 
képviselő, 
illetve 
tartásra 
köteles 
személy 
születési 
helye, ideje  

szülő 
vagy más 
törvényes 
képviselő, 
illetve 
tartásra 
köteles 
személy 
születési 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 
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 helye, 
ideje  
 

szülő vagy 
más 
törvényes 
képviselő, 
illetve 
tartásra 
köteles 
személy 
anyja neve 

szülő 
vagy más 
törvényes 
képviselő, 
illetve 
tartásra 
köteles 
személy 
anyja 
születési 
családi és 
utóneve 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

szülő vagy 
más 
törvényes 
képviselő, 
illetve 
tartásra 
köteles 
személy 
Társadalo
mbiztosítás
i Azonosító 
Jele 

szülő 
vagy más 
törvényes 
képviselő, 
illetve 
tartásra 
köteles 
személy 
Társadalo
mbiztosítá
si 
Azonosító 
Jele 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

Magyaror-
szágon 
tartózkodás 
jogcíme 

Mo-n 
tartózkodá
s jogcíme, 
amennyib
en az 
ellátás 
igénylésé
nek 
időpontjá
ban a 
szabad 
mozgás és 
a három 
hónapot 
meghalad
ó 
tartózkodá
si jogát 
Mo. 
területén 
gyakorolj
a és 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 
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bejelentett 
lakóhellye
l 
rendelkezi
k 

rokoni 
kapcsolat 

hozzátarto
zó esetén 
a rokoni 
kapcsolat
ot 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

jogosultság
i feltételek 
és azok 
változásain
ak adatai 

jogosultsá
gi 
feltételekr
e és 
azokban 
bekövetke
zett 
változáso
k adatai 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

jövedelmi 
adatok 

a család 
közös 
háztartásb
an élő 
tagjainak 
jogosultsá
g 
megállapít
ásához 
szükséges 
jövedelmi 
adatai 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

hátrányos 
helyzet, 
halmozotta
n hátrányos 
helyzet 
megállapít
ása 

a 
gyermek, 
nagykorú
vá vált 
gyermek 
és fiatal 
felnőtt 
hátrányos 
vagy 
halmozott
an 
hátrányos 
helyzetén
ek 
megállapít
ása, a 
megállapít
ás oka 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 
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eljárásban 
figyelembe 
vett 
személy 
neve  

eljárásban 
figyelemb
e vett, a 
nyilvántar
tásban 
még nem 
szereplő 
személy 
családi és 
utóneve, 
születési 
családi és 
utóneve 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

eljárásban 
figyelembe 
vett 
személy 
születési 
helye, ideje  
 

eljárásban 
figyelemb
e vett 
személy 
születési 
helye, 
ideje 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

eljárásban 
figyelembe 
vett 
személy 
anyja neve  

eljárásban 
figyelemb
e vett 
személy 
anyja 
születési 
családi és 
utóneve 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

eljárásban 
figyelembe 
vett 
személy 
Társadalo
mbiztosítás
i Azonosító 
Jele 

eljárásban 
figyelemb
e vett 
személy 
Társadalo
mbiztosítá
si 
Azonosító 
Jele 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

eljárásban 
figyelembe 
vett 
személy 
születési 
helye, ideje  
 

eljárásban 
figyelemb
e vett 
személy 
születési 
helye, 
ideje 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
nyilvántartása - 
WINSZOC 
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9.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
9.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

GYER1 
(gyermekvéd

elmi 
nyilvántartás) 

egyszerű egyszeri/ismétlődő N személyes adatok 
védelme 

 

 

 

 

9.1.5.2. A GYER1 információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
9.1.5.2.1. Az 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 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény megnevezése 

szöveges - - N - 

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való 
jogosultság időtartama 

időpont - - N - 

eseti élelmiszerutalvány 
megnevezése 

szöveges - - N - 

eseti élelmiszerutalványra 
való jogosultság időpontja  

időpont - - N - 

eseti élelmiszerutalvány 
összege 

numerikus 
egész 

- - N - 

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 
megszüntetésére vonatkozó 
adat 

szöveges - - N - 

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 
megszüntetésének jogcíme 
 

szöveges - - N - 

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 
megszüntetésének időpontja 
 

időpont - - N - 

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény elutasítására 
vonatkozó adat 

szöveges - - N - 
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rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény elutasításának 
időpontja  

időpont - - N - 

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 
megállapításának jogerőre 
emelkedésének időpontja  
 

időpont - - N - 

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 
megszüntetésének jogerőre 
emelkedésének időpontja  
 

időpont - - N - 

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény elutasításának 
jogerőre emelkedésének 
időpontja  
 

időpont - - N - 

gyermek családi és utóneve szöveges - - N - 
gyermek 
születési családi és utóneve 

szöveges - - N - 

fiatal felnőtt családi és 
utóneve 
 

szöveges - - N - 

fiatal felnőtt születési 
családi és utóneve 
 

szöveges - - N - 

gyermek születési helye szöveges - - N - 
fiatal felnőtt születési helye szöveges - - N - 
gyermek születési ideje időpont - - N - 
fiatal felnőtt születési ideje időpont - - N - 
gyermek anyja születési 
családi és utóneve 

szöveges - - N - 

fiatal felnőtt anyja születési 
családi és utóneve 

szöveges - - N - 

gyermek 
Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

numerikus 
egész 

- - N - 

fiatal felnőtt 
Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

numerikus 
egész 

- - N - 

szülő családi és utóneve szöveges - - N - 
törvényes képviselő családi 
és utóneve 

szöveges - - N - 

tartásra köteles személy 
családi és utóneve 

szöveges - - N - 

szülő születési helye szöveges - - N - 
törvényes képviselő 
születési helye 

szöveges - - N - 
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tartásra köteles személy 
születési helye 

szöveges - - N - 

szülő születési ideje  időpont - - N - 
törvényes képviselő 
születési ideje  

időpont - - N - 

tartásra köteles személy 
születési ideje  

időpont - - N - 

szülő anyja születési családi 
és utóneve 

szöveges - - N - 

törvényes képviselő anyja 
születési családi és utóneve 

szöveges - - N - 

tartásra köteles személy 
anyja születési családi és 
utóneve 

szöveges - - N - 

szülő Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

numerikus 
egész 

- - N - 

törvényes képviselő 
Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

numerikus 
egész 

- - N - 

tartásra köteles személy 
Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

numerikus 
egész 

- - N - 

Mo-n tartózkodás jogcíme, 
amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában 
a szabad mozgás és a három 
hónapot meghaladó 
tartózkodási jogát Mo. 
területén gyakorolja és 
bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik 

szöveges - - N - 

hozzátartozó esetén rokoni 
kapcsolat 

szöveges - - N - 

egy főre eső jövedelmi adat  numerikus 
egész 

- - N - 

hátrányos helyzet 
megállapítása 

szöveges - - N - 

hátrányos helyzet 
megállapításának oka 

szöveges - - N - 

halmozottan hátrányos 
helyzet megállapítása 

szöveges - - N - 

halmozottan hátrányos 
helyzet megállapításának 
oka 

szöveges - - N - 

eljárásban figyelembe vett 
személy családi és utóneve 

szöveges - - N - 

eljárásban figyelembe vett 
személy születési családi és 
utóneve 

szöveges - - N - 
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eljárásban figyelembe vett 
személy születési helye 

szöveges - - N - 

eljárásban figyelembe vett 
személy születési ideje 

szöveges - - N - 

eljárásban figyelembe vett 
személy anyja születési 
családi és utóneve 

szöveges - - N - 

eljárásban figyelembe vett 
személy 
Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

numerikus 
egész 

- - N - 

szünidei gyermekétkeztetés 
megnevezése 

szöveges - - N - 

szünidei gyermekétkeztetés 
időpontja 

időpont - - N - 

szünidő típusa szöveges - - N - 
 
9.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
A Hivatal nyilvántartásához egyszerű formában nyújt információátadási felületet, azaz 
nyilvántartásából adatot hivatalos igénylésre szolgáltat. Automatikus formában történő 
adatigénylésre nincs lehetőség. A hivatali kapun (hivatali kapu rövid neve: kmjv) beérkezett 
adatigénylés esetén a belső szervezeti egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő 
tartalommal és jogosultsággal rendelkező személytől/szervezettől érkezett-e. A vizsgálat 
eredményének függvényében, ha szükséges hiánypótlást kezdeményez. Amennyiben jogszerű 
az adatszolgáltatás teljesítése, akkor a beérkezett kérelmet teljesíti. Ha az adatszolgáltatás nem 
teljesíthető, úgy erről és ennek okáról az adatigénylőt tájékoztatja. 
 
9.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
Az adatigénylések fogadása tekintetében a rendelkezésre állás a hivatali kapu rendelkezésre 
állása szerinti. 
A befogadott adatigényléseket a Hivatal munkaidőben teljesíti.  
 
9.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a magasabb 
szintű jogszabályok és az érintett szervezeti egység belső eljárási rendjének szabályozása 
biztosítja. 
 
9.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
A hivatal nem kezdeményez információátadást elsődleges adat változása esetén. Automatizált 
formában elérhető információátadási felület hiányában az adatok módosulásáról automatikusan 
partner szervezetet nem értesít. 
 
9.1.5.3. Az GYER1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
9.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül 
az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
Az Eüsztv. szerint a jelen Szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint. 
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A módosításra okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követően Kecskemét Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárság a Szabályzat módosításához szükséges 
információkat összegyűjti, elkészíti a szükséges módosításokat és jóváhagyásra megküldi a 
jegyzőnek. 
 
A jegyző a módosítás jóváhagyását követően intézkedik annak Eüsztv. szerinti közzététele és 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére történő bejelentése iránt. A módosítást közzé 
kell tenni Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján. 
 
9.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
Jelen Szabályzat szerinti információátadási szolgáltatás megszüntetésre kerül: 

a) a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor, 
b) amennyiben az információ kikerül a jelen Szabályzatban foglalt információk köréből. 

 
Az információátadási szolgáltatást a fenti feltétel(ek) fennállása esetén a megszüntetésre okot 
adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megszünteti. 
A megszüntetés tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a jegyző bejelenti 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés tényének a 
Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján történő közzétételéről. 
 
 

 

10. Hivatal iparigazgatás szakterülete 
 

10.1. Információforrások rendszerének tartalma 
10.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható 
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet 

 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Iparigazgatás 
Telepengedélyezési eljárás Engedélyköteles tevékenység esetén: 

a) tevékenység engedélyezés és nyilvántartásba bejegyzés, 
b) kérelem elutasítása 
c) tevékenységgyakorlás ideiglenes felfüggesztése, vagy 

ideiglenes bezáratása 
d) adatmódosítások átvezetése 
e) tevékenység megtiltás és engedély visszavonása 
 
Bejelentés-köteles tevékenység esetén: 
a) nyilvántartásba bejegyzés, törlés 
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Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 
b) tevékenységgyakorlás ideiglenes felfüggesztése, vagy 

ideiglenes bezáratása 
c) adatmódosítások átvezetése 
d) tevékenység megtiltása 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Nincs 

               
10.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

 
telepekről 
vezetett 
nyilvántartás 

 
nyilvántartás a 
bejelentéshez 
kötött ipari 
tevékenységet 
folytatókról és a 
telepengedéllyel 
rendelkező ipari 
tevékenységet 
végzőkről  

I www.kecs
kemet.hu 

N 57/2013. 
(II.27.) 
Korm. 
rend. 

 
 
10.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

- 
 

- - - - - 

 
10.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értel-

mezése 

Elsőd-
leges/
Má-

sodla-
gos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Áta
dha
-tó 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 
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nyilvántartá
si szám 

 

jegyző 
által 
kiadott 
nyilvánt
artási 
szám 

E -- I I egyszerű telepekről vezetett 
nyilvántartás 

bejegyzés 
oka   

bejegyzé
s oka   

M bejelentő, 
kérelmező 

I I egyszerű telepekről vezetett 
nyilvántartás 

bejegyzés 
időpontja 

bejegyzé
s 
időpontj
a 

E jegyző  I I egyszerű telepekről vezetett 
nyilvántartás 

telep címe telep 
címe 

M bejelentő, 
kérelmező 

I I egyszerű telepekről vezetett 
nyilvántartás 

telep 
helyrajzi 
száma 

telep 
helyrajzi 
száma 

M bejelentő, 
kérelmező 

I I egyszerű telepekről vezetett 
nyilvántartás 

használatána
k jogcíme 

telep 
használa
tának 
jogcíme 

M bejelentő, 
kérelmező 

I I egyszerű telepekről vezetett 
nyilvántartás 

üzemeltetés
ének 
időtartama  

üzemelt
etésének  
időtarta
ma, 
műszako
nként 
napi 
munkav
égzés 
idejének 
megjelöl
ése  

M bejelentő, 
kérelmező 

I I egyszerű telepekről vezetett 
nyilvántartás 

tevékenység 
végzőjének 
neve  

ipari 
tevéken
ység 
végzőjé
nek 
neve 

M bejelentő, 
kérelmező 

I I egyszerű telepekről vezetett 
nyilvántartás 

cégjegyzék-
szám. ill. 
vállalkozói 
nyilvántartá
si száma 

ipari 
tevéken
ység 
végzőjé
nek 
cégjegyz
ék 
száma 
ill. 
vállalko
zói 
nyilvánt
artási 
száma 

M bejelentő, 
kérelmező 

I I egyszerű telepekről vezetett 
nyilvántartás 
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székhelye ipari 
tevéken
ység 
végzőjé
nek 
székhely
e 

M bejelentő, 
kérelmező 

I I egyszerű telepekről vezetett 
nyilvántartás 

telepen 
végzett ipari 
tevékenység  

telepen 
végzett 
ipari 
tevéken
ység 

M bejelentő, 
kérelmező 

I I egyszerű telepekről vezetett 
nyilvántartás 

tevékenység 
végzőjének 
neve, címe 
(természetes 
személy 
esetén) 

természe
tes 
személy
azonosít
ó 
adatok, 
lakcím 

M  I I egyszerű telepekről vezetett 
nyilvántartás  

 

10.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
10.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 
TELEP1 
(telepekről 
vezetett 
nyilvántartás1) 

egyszerű egyszeri/ismétlődő Ny - 

 
 
 
 
 
 

10.1.5.2. A TELEP1 információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
10.1.5.2.1. Az 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 
nyilvántartási szám numerikus 

egész 
- - N - 

bejegyzés oka   szöveges - - N - 
bejegyzés időpontja dátum - - N - 
telep címe szöveges - - N - 
telep helyrajzi száma numerikus 

egész 
- - N - 
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használatának jogcíme szöveges - - N - 
üzemeltetésének időtartama  szöveges  - - N - 
tevékenység végzője neve szöveges - - N - 
cégjegyzék-szám. ill. 
vállalkozói nyilvántartási 
száma 

numerikus 
egész 

- - N - 

székhelye szöveges - - N - 
telepen végzett ipari 
tevékenység 

szöveges - - N - 

tevékenység végzőjének neve, 
címe 
(természetes személyazonosító 
adatok) 

szöveges 
 

- - N - 

 
10.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
A Hivatal nyilvántartásához egyszerű formában nyújt információátadási felületet, azaz 
nyilvántartásából adatot hivatalos igénylésre szolgáltat. Automatikus formában történő 
adatigénylésre nincs lehetőség. A hivatali kapun (hivatali kapu rövid neve: kmjv) beérkezett 
adatigénylés esetén a belső szervezeti egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő 
tartalommal és jogosultsággal rendelkező személytől/szervezettől érkezett-e. A vizsgálat 
eredményének függvényében, ha szükséges hiánypótlást kezdeményez. Amennyiben jogszerű 
az adatszolgáltatás teljesítése, akkor a beérkezett kérelmet teljesíti. Ha az adatszolgáltatás nem 
teljesíthető, úgy erről és ennek okáról az adatigénylőt tájékoztatja. 
 
10.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
Az adatigénylések fogadása tekintetében a rendelkezésre állás a hivatali kapu rendelkezésre 
állása szerinti. 
A befogadott adatigényléseket a Hivatal munkaidőben teljesíti.  
 
10.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a magasabb 
szintű jogszabályok és az érintett szervezeti egység belső eljárási rendjének szabályozása 
biztosítja. 
 
 
 
10.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
A hivatal nem kezdeményez információátadást elsődleges adat változása esetén. Automatizált 
formában elérhető információátadási felület hiányában az adatok módosulásáról automatikusan 
partner szervezetet nem értesít. 
 
10.1.5.3. A TELEP1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
10.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
Az Eüsztv. szerint a jelen Szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint. 
 



81 
 

A módosításra okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követően Kecskemét Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárság a Szabályzat módosításához szükséges 
információkat összegyűjti, elkészíti a szükséges módosításokat és jóváhagyásra megküldi a 
jegyzőnek. 
 
A jegyző a módosítás jóváhagyását követően intézkedik annak Eüsztv. szerinti közzététele és 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére történő bejelentése iránt. A módosítást közzé 
kell tenni Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján. 
 
10.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
Jelen Szabályzat szerinti információátadási szolgáltatás megszüntetésre kerül: 

a) a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor, 
b) amennyiben az információ kikerül a jelen Szabályzatban foglalt információk köréből. 

 
Az információátadási szolgáltatást a fenti feltétel(ek) fennállása esetén a megszüntetésre okot 
adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megszünteti. 
A megszüntetés tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a jegyző bejelenti 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés tényének 
Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján történő közzétételéről. 
 
11. Hivatal kereskedelmi igazgatás szakterülete 

 
11.1. Információforrások rendszerének tartalma 
11.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 
 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény  
 A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rendelet  
 A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 

29.) Korm. rendelet 
 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
 A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 
 A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rendelet 
 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének egyes üzletek 

éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 29/2010. (VI.24.) önkormányzati 
rendelete 

 
 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 

 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Kereskedelmi igazgatás 
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Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 
Bevásárlóközpontok 
nyilvántartásba vétele iránti 
eljárás 

a) nyilvántartásba bejegyzés, törlés 
b) tevékenység megtiltás és bírságolás 

Működési engedéllyel 
rendelkező, illetve bejelentett 
üzletek nyilvántartásba vétele 
iránti eljárás 

Engedélyköteles tevékenység esetén: 
a) tevékenység engedélyezés és nyilvántartásba bejegyzés 
b) kérelem elutasítása 
c) az üzlet ideiglenes bezáratása 
d) az üzlet azonnali bezáratása 
e) tevékenységgyakorlás megtiltása 
f) egyes szolgáltatásnyújtás megtiltása 
g) éjszakai nyitva tartás korlátozása 
h) engedély visszavonás és nyilvántartásból törlés 
i) bírságkiszabás 
 
Bejelentés-köteles tevékenység esetén: 
a) nyilvántartásba bejegyzés, törlés 
b) az üzlet ideiglenes bezáratása 
c) az üzlet azonnali bezáratása 
d) tevékenységgyakorlás megtiltása 
e) egyes szolgáltatásnyújtás megtiltása 
f) éjszakai nyitva tartás korlátozása 
g) engedély visszavonás és nyilvántartásból törlés 
h) bírságkiszabás 

Üzlet eltérő nyitva tartása a) engedélyezés 
b) elutasítás 

Zenés, táncos rendezvények 
nyilvántartásba vétele iránti 
eljárás 

a) rendezvénytartási engedély 
b) kérelem elutasítása 
c) engedély visszavonása 

Helyi termelői piac 
nyilvántartásba vétele iránti 
eljárás 

a) nyilvántartásba vétel  
b) elutasítás 

Vásárok, piacok 
nyilvántartásba vétele iránti 
eljárás 

a) vásár-, vagy piactartási engedély és nyilvántartásba 
bejegyzés 

b) vásár-, vagy piactartási kérelem elutasítás 
c) vásár, vagy piac ideiglenes bezáratása 
d) vásár, vagy piac azonnali bezáratása 
e) szolgáltatásnyújtás tilalma 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Nincs 

 
11.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
Közzététe

l helye 
Közhiteles 

Jogszabá
-lyi 
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(Igen/Rész-
ben/Nem) 

(Igen/Rész-
ben/Nem) 

hivatko-
zás 

bevásáróközpont
okról vezetett 
nyilvántartás 

bevásárlóközpont 
üzemeltetésére 
irányuló szándékot 
be kell jelenteni, 
melyről a jegyző 
nyilvántartást vezet  

I www.kecs
kemet.hu 

R 55/2009.(I
II.13.) 
Korm. 
rend. 

működési 
engedéllyel 
rendelkező, 
illetve bejelentett 
üzletek 
nyilvántartása  

kereskedelmi 
tevékenységet be 
kell jelenteni, 
melyről a jegyző 
nyilvántartást vezet 

I www.kecs
kemet.hu 

R 210/2009.
(IX.29.) 
Korm. 
rend. 

zenés, táncos 
rendezvényekről 
vezetett 
nyilvántartás 

zenés táncos 
rendezvény csak 
rendezvénytartási 
engedély birtokában 
tartható, az engedély 
megadásával a 
jegyző a 
rendezvényt 
nyilvántartásba veszi 

I www.kecs
kemet.hu 

N 23/2011.(I
II.8.) 
Korm. 
rend. 

helyi termelői 
piacokról 
vezetett 
nyilvántartás 

helyi termelői piac 
üzemeltetésére 
irányuló szándékot 
be kell jelenteni, 
melyről a jegyző 
nyilvántartást vezet  

I www.kecs
kemet.hu 

R 55/2009.(I
II.13.) 
Korm. 
rend. 

vásárokról, 
piacokról 
vezetett 
nyilvántartás 

vásár és piac 
üzemeltetése 
engedélyhez kötött 
eljárás, az engedély 
megadásával 
egyidejűleg a jegyző 
a vásárt és a piacot 
nyilvántartásba veszi   

I www.kecs
kemet.hu 

R 55/2009.(I
II.13.) 
Korm. 
rend. 

 
11.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

bevásárlóközpo
nt engedély 
száma 

bevásárlóközpo
nt engedély 

száma 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

bevásárlóközpo
nt 
fenntartójának 
neve 

bevásárlóközpo
nt 
fenntartójának 
neve 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

fenntartó címe bevásárlóközpo
nt 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 
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fenntartójának 
címe 

fenntartó 
székhelye 

bevásárlóközpo
nt 
fenntartójának 
székhelye 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

fenntartó 
cégjegyzékszá
ma, egyéni 
vállalkozó 
nyilvántartási 
száma vagy 
bírósági 
nyilvántartásba 
vételi száma 

bevásárlóközpo
nt 
fenntartójának 
cégjegyzékszám
a, egyéni 
vállalkozó 
nyilvántartási 
száma vagy 
bírósági 
nyilvántartásba 
vételi száma 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

üzemeltető 
neve 

bevásárlóközpo
nt 
üzemeltetőjének 
neve 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

üzemeltető 
címe 

bevásárlóközpo
nt 
üzemeltetőjének 
címe 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

üzemeltető 
székhelye 

bevásárlóközpo
nt 
üzemeltetőjének 
székhelye 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

bevásárlóközpo
nt elnevezése 

bevásárlóközpo
nt elnevezése 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása  

bevásárlóközpo
nt címe 

bevásárlóközpo
nt címe 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

bevásárlóközpo
nt helyrajzi 
száma 

bevásárlóközpo
nt helyrajzi 
száma 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

bevásárlóközpo
nt terület-
használatának 
jogcíme 

bevásárlóközpo
nt terület-
használatának 
jogcíme 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

bevásárlóközpo
nt nyitva 
tartása, 
üzemeltetési 
ideje 

bevásárlóközpo
nt nyitva 
tartása, 
üzemeltetési 
ideje 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

üzletek, 
árusítóhelyek 
száma 

üzletek, 
árusítóhelyek 
száma 

I I egyszerű bevásárlóközpont
ok nyilvántartása 

nyilvántartásba 
vétel száma 

nyilvántartásba 
vétel száma 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
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kereskedő neve kereskedő neve I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
kereskedő 
címe, illetve 
székhelye 

kereskedő címe, 
illetve 
székhelye 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
cégjegyzékszá
m, vállalkozói 
nyilvántartási 
szám, illetve a 
kistermelő 
regisztrációs 
szám 

kereskedő 
cégjegyzékszám
a vállalkozói 
nyilvántartási 
száma, illetve a 
kistermelő 
regisztrációs 
száma 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 

kereskedő 
statisztikai 
száma 

kereskedő 
statisztikai 
száma 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
kereskedelmi 
tevékenység 
helye 

kereskedelmi 
tevékenység 
helye 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
címe, címei kereskedelmi 

tevékenység 
címe (több 
helyszín 
esetében a 
címek) 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 

működési 
terület, útvonal 
jegyzéke 

mozgóbolt 
esetében a 
működési 
terület és az 
útvonal 
jegyzéke 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 

üzleten kívüli 
kereskedés és 
csomagküldő 
kereskedelem 
esetében a 
működési 
terület jegyzéke 

üzleten kívüli 
kereskedés és 
csomagküldő 
kereskedelem 
esetében a 
működési 
terület 
jegyzéke, a 
működési 
területével 
érintett 
települések, 
vagy - ha a 
tevékenység 
egy egész 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 



86 
 

megyére vagy 
az ország 
egészére 
kiterjed - a 
megye, illetve 
az országos 
jelleg 
megjelölése 

közlekedési 
eszközön 
folytatott 
értékesítés 

közlekedési 
eszközön 
folytatott 
értékesítés 
esetén annak a 
közlekedési 
eszköznek a 
megjelölése (a 
jármű 
azonosítására 
használt jelzés 
feltüntetésével), 
amelyen 
kereskedelmi 
tevékenységet 
folytatnak 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 

termék 
forgalmazása 
céljából 
szervezett 
utazás vagy 
tartott 
rendezvény 

üzleten kívüli 
kereskedelem 
esetén a termék 
forgalmazása 
céljából 
szervezett 
utazás vagy 
tartott 
rendezvény 
helyének és 
időpontjának, 
illetve a 
szervezett 
utazás 
keretében tartott 
rendezvény 
esetén az utazás 
indulási és 
célhelyének, 
valamint az 
utazás 
időpontjának 
megjelölése 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 

kereskedelmi 
tevékenység 
formája 

kereskedelmi 
tevékenység 
helye szerinti 
bontásban a 
kereskedelmi 
tevékenység 
formája a 
Kertv. 3. § (4) 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
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bekezdése 
szerint 

üzlet napi/heti 
nyitva tartási 
ideje 

amennyiben a 
kereskedelmi 
tevékenység 
üzletben 
történik, a 
napi/heti nyitva 
tartási idő, 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 

üzlet neve üzlet elnevezése I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
üzlet 
alapterülete  

üzlet 
alapterülete 
(m2) 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
befogadóképess
ége 

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóképess
ége 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
vásárlók 
könyve 
használatba 
vételének 
időpontja 

vásárlók 
könyve 
használatba 
vételének 
időpontja 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
árusítótér nettó 
alapterülete, a 
gépjármű-
várakozóhelyek 
száma 

napi fogyasztási 
cikket 
értékesítő üzlet 
esetén az 
árusítótér nettó 
alapterülete, az 
üzlethez 
létesített 
gépjármű-
várakozóhelyek 
száma, azok 
telekhatártól 
mért távolsága 
és elhelyezése 
(saját telken 
vagy más telken 
parkolóban, 
parkolóházban, 
vagy 
közterületek 
közlekedésre 
szánt területe 
egy részén, 
illetve a 
közforgalom 
céljára átadott 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
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magánút egy 
részén) 

termékek 
megnevezése 
és sorszáma 

forgalmazott 
termékek 
megnevezése és 
sorszáma 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
jövedéki adóról 
szóló törvény 
szerinti 
jövedéki 
termékek 

jövedéki adóról 
szóló törvény 
szerinti 
jövedéki 
termékek 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
kereskedelmi 
tevékenység 
jellege 

kereskedelmi 
tevékenység 
jellege 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
szeszesital-
kimérés 

annak ténye, 
hogy az 
üzletben 
folytatnak-e 
szeszesital-
kimérést 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 

zeneszolgáltatá
s 

annak ténye, 
hogy az 
üzletben 
folytatnak-e 
zeneszolgáltatás
t 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 

külön 
engedélyhez 
kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

ha a kereskedő 
külön 
engedélyhez 
kötött 
kereskedelmi 
tevékenységet 
folytat, a külön 
engedély 
alapján 
forgalmazott 
termékek körét, 
megnevezését, 
továbbá a külön 
engedélyt 
kiállító 
hatóságot és a 
külön engedély 
számát, hatályát 
(egyes 
kereskedelmi 
formák és 
helyek szerinti 
bontásban) 

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 

kereskedelmi 
tevékenység 
megkezdésének

kereskedelmi 
tevékenység 
megkezdésének

I I egyszerű bejelentéshez 
kötött 

kereskedelmi 
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, 
módosításának 
és 
megszűnésének 
időpontja 

, módosításának 
és 
megszűnésének 
időpontja 

tevékenység 
nyilvántartása 

nyilvántartásba 
vétel száma 

nyilvántartásba 
vétel száma 

I I egyszerű működési 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
kereskedő neve kereskedő neve I I egyszerű működési 

engedélyhez 
kötött 

kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
kereskedő 
címe, illetve 
székhelye 

kereskedő címe, 
illetve 
székhelye 

I I egyszerű működési 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
cégjegyzékszá
m, vállalkozói 
nyilvántartási 
szám, illetve a 
kistermelő 
regisztrációs 
szám 

kereskedő 
cégjegyzékszám
a vállalkozói 
nyilvántartási 
száma, illetve a 
kistermelő 
regisztrációs 
száma 

I I egyszerű működési 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 

kereskedő 
statisztikai 
száma 

kereskedő 
statisztikai 
száma 

I I egyszerű működési 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
üzlet napi/heti 
nyitva tartási 
ideje 

üzlet napi/heti 
nyitva tartási 
ideje, 

I I egyszerű működési 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
üzlet címe, 
helyrajzi 
száma, 

az üzlet címe, 
helyrajzi száma, 

I I egyszerű működési 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
üzlet neve üzlet elnevezése I I egyszerű működési 

engedélyhez 
kötött 

kereskedelmi 
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tevékenység 
nyilvántartása 

üzlet 
alapterülete 
(m2) 

üzlet 
alapterülete 
(m2) 

I I egyszerű működési 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
üzletköteles 
termékek, 
megnevezése, 
sorszáma 

forgalmazott 
üzletköteles 
termékek, 
megnevezése, 
sorszáma 

I I egyszerű működési 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
egyéb termékek 
megnevezése, 
sorszáma 

forgalmazott 
egyéb termékek 
megnevezése, 
sorszáma 

I I egyszerű működési 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
jövedéki 
termékek 
megnevezése 

jövedéki adóról 
szóló törvény 
szerinti 
jövedéki 
termékek 
megnevezése 

I I egyszerű működési 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
kereskedelmi 
tevékenység 
jellege 

kereskedelmi 
tevékenység 
jellege 

I I egyszerű működési 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 
külön 
engedélyhez 
kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

ha az üzletben 
külön 
engedélyhez 
kötött 
kereskedelmi 
tevékenységet 
folytatnak, a 
külön engedély 
alapján 
forgalmazott 
termékek körét, 
megnevezését, 
továbbá a külön 
engedélyt 
kiállító 
hatóságot és a 
külön engedély 
számát, hatályát  

I I egyszerű működési 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelmi 
tevékenység 

nyilvántartása 

kereskedelmi 
tevékenység 
megkezdésének
, 
módosításának 

kereskedelmi 
tevékenység 
megkezdésének
, módosításának 
és 

I I egyszerű működési 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelmi 
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és 
megszűnésének 
időpontja 

megszűnésének 
időpontja 

tevékenység 
nyilvántartása 

engedély 
kiadása és a 
nyilvántartásba 
vétel időpontja 

engedély 
kiadása és a 
nyilvántartásba 
vétel időpontja 

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 

engedély 
nyilvántartási 
száma 

a vásár, piac 
engedély 
nyilvántartási 
száma 

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 

fenntartó neve fenntartó neve I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 
fenntartó címe, 
illetve 
székhelye 

fenntartó, címe, 
illetve 
székhelye 

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 
fenntartó 
vállalkozó 
nyilvántartásba 
vételi száma 
vagy 
cégjegyzékszá
ma, illetve a 
bírósági 
nyilvántartásba 
vételi száma 

fenntartó 
vállalkozó 
nyilvántartásba 
vételi száma 
vagy 
cégjegyzékszám
a, illetve a 
bírósági 
nyilvántartásba 
vételi száma 

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 

üzemeltető 
neve 

üzemeltető neve I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 
üzemeltető 
címe 

üzemeltető 
címe 

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 
vásár, piac 
elnevezése 

vásár, piac 
elnevezése 

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 
vásár, piac 
(szak)jellege 

vásár, piac 
(szak)jellege 

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 
vásár, piac 
címe 

vásár, piac címe I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

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

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

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 

vásár, piac 
alapterülete 

vásár, piac 
alapterülete 

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 
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vásár, piac 
számára kijelölt 
terület 

vásár, piac 
számára kijelölt 
terület 

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 
kijelölt 
árusítóhelyek 
száma 

kijelölt 
árusítóhelyek 
száma 

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 
szakhatóságok 
hozzájárulásába
n foglalt 
feltételek, 
korlátozások 

szakhatóságok 
hozzájárulásába
n foglalt 
feltételek, 
korlátozások 

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 

ellenőrző 
hatóságoknak a 
vásár, piac 
működését 
érintő 
intézkedései 

ellenőrző 
hatóságoknak a 
vásár, piac 
működését 
érintő 
intézkedései 

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 

nyilvántartásbó
l való törlés 
ténye, annak 
időpontja 

nyilvántartásból 
való törlés 
ténye, annak 
időpontja 

I I egyszerű vásárokról és 
piacokról vezetett 

nyilvántartás 

nyilvántartási 
szám 

helyi termelői 
piac 
nyilvántartási 
száma 

I I egyszerű helyi termelői 
piacokról 
vezetett. 

nyilvántartás 
fenntartó neve fenntartó neve I I egyszerű helyi termelői 

piacokról 
vezetett. 

nyilvántartás 
fenntartó címe, 
székhelye 

fenntartó, címe, 
székhelye 

I I egyszerű helyi termelői 
piacokról 
vezetett. 

nyilvántartás 
fenntartó 
cégjegyzékszá
ma, illetve az 
egyéni 
vállalkozó 
nyilvántartási 
száma vagy 
bírósági 
nyilvántartásba 
vételi száma 

fenntartó 
cégjegyzékszám
a, illetve az 
egyéni 
vállalkozó 
nyilvántartási 
száma vagy 
bírósági 
nyilvántartásba 
vételi száma 

I I egyszerű helyi termelői 
piacokról 
vezetett. 

nyilvántartás 

üzemeltető 
neve 

üzemeltető neve I I egyszerű helyi termelői 
piacokról 
vezetett. 
nyilvántartás 

üzemeltető 
címe, székhelye 

üzemeltető 
címe, székhelye 

I I egyszerű helyi termelői 
piacokról 
vezetett. 
nyilvántartás 

helyi termelői 
piac címe, 
helyrajzi száma 

helyi termelői 
piac címe, 
helyrajzi száma 

I I egyszerű helyi termelői 
piacokról 
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vezetett. 
nyilvántartás 

területhasználat 
jogcíme 

területhasználat 
jogcíme 

I I egyszerű helyi termelői 
piacokról 
vezetett. 
nyilvántartás 

piac nyitva 
tartási ideje 

piac nyitva 
tartási ideje 

I I egyszerű helyi termelői 
piacokról 
vezetett. 
nyilvántartás 

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

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogszabá-

lyi 
megneve-

zése, 
értelme-

zése 

El-
sőd-
le-

ges/
Má-
sod-
la-
gos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

zenés, 
táncos 
rendezvény 
nyilvántartá
sba vételi 
száma 

zenés, 
táncos 
rendezvén
y 
nyilvántart
ásba vételi 
száma 

E  I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

kérelmező 
neve 

kérelmező 
neve 

M kérelmező I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

kérelmező 
székhelye 

kérelmező 
székhelye 

M kérelmező I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

kérelmező 
cégjegyzéks
záma vagy 
vállalkozói 
nyilvántartá
si száma 
vagy 
bírósági 
nyilvántartá
sba vételi 
száma 

kérelmező 
cégjegyzék

száma 
vagy 

vállalkozói 
nyilvántart
ási száma 

vagy 
bírósági 

nyilvántart
ásba vételi 

száma 

M kérelmező I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

zenés, 
táncos 
rendezvény 
megnevezés
e 

zenés, 
táncos 
rendezvén
y 
megnevezé
se 

M kérelmező I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 
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rendezvényh
ez 
kapcsolódó 
szolgáltatás
ok 
megnevezés
e 

rendezvén
yhez 
kapcsolód
ó 
szolgáltatá
sok 
megnevezé
se 

M kérelmező I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

zenés, 
táncos 
rendezvény 
gyakorisága 

zenés, 
táncos 
rendezvén
y 
gyakoriság
a 

M kérelmező I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

rendezvény 
megtartásán
ak napja 

zenés, 
táncos 
rendezvén
y 
megtartásá
nak napja 

M kérelmező I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

rendezvény 
kezdésének 
és 
befejezéséne
k időpontja 

zenés, 
táncos 
rendezvén
y 
kezdéséne
k és 
befejezésé
nek 
időpontja 

M kérelmező I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

rendezvény 
helyszínéül 
szolgáló 
ingatlan 
címe 

zenés, 
táncos 
rendezvén
y 
helyszínéül 
szolgáló 
ingatlan 
címe 

M kérelmező I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

rendezvény 
helyszínéül 
szolgáló 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

zenés, 
táncos 
rendezvén
y 
helyszínéül 
szolgáló 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

M kérelmező I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

rendezvény 
helyszínéül 
szolgáló 
ingatlan 
alapterülete 
(m2) 

zenés, 
táncos 
rendezvén
y 
helyszínéül 
szolgáló 
ingatlan 
alapterület
e (m2) 

M kérelmező I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 
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rendezvény 
befogadóké
pessége 

rendezvén
y 
befogadók
épessége 

M kérelmező I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

rendezvényt
artás 
megszűnésé
nek 
időpontja 

rendezvén
ytartás 
megszűnés
ének 
időpontja 

M kérelmező I I egyszerű zenés, táncos 
rendezvények 
nyilvántartása 

bevásárló 
központ 
üzemetetője 
neve 

üzemeltető 
neve 

M bejelentő I I egyszerű bevásárlóközpont 
nyilvántartása 

bevásárló 
központ 
üzemetetője 
lakcíme  
(természetes 
személy 
esetében) 

üzemeltető 
címe  

M bejelentő I I egyszerű bevásárlóközpont 
nyilvántartása 

bevásárlókö
zpont 
fenntartója 
neve 
(természetes 
személy 
esetén) 

fenntartó 
neve 

M bejelentő I I egyszerű bevásárlóközpont 
nyilvántartása 

bevásárlókö
zpont 
fenntartója  
címe 
(természetes 
személy 
esetén) 

fenntartó 
címe, 

M bejelentő I I egyszerű bevásárlóközpont 
nyilvántartása 

kereskedő 
neve  
(természetes 
személy 
esetén)  

kereskedő 
neve 
 

M bejelentő I I egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező, illetve 
bejelentett üzletek 
nyilvántartása 

kereskedő 
neve, címe,  
(természetes 
személy 
esetén) 

kereskedő 
címe  
 

M bejelentő I I egyszerű működési engedéllyel 
rendelkező, illetve 
bejelentett üzletek 
nyilvántartása 

helyi 
termelői 
piac 
fenntartója, 
neve 
(természetes 
személy 
esetén)   

helyi 
termelői 
piac 
fenntartója
, neve 

M bejelentő I I egyszerű helyi termelői 
piacokról vezetett 
nyilvántartás 
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helyi 
termelői 
piac 
fenntartója, 
címe 
(természetes 
személy 
esetén)   

helyi 
termelői 
piac 
fenntartója 
címe 

M bejelentő I I egyszerű helyi termelői 
piacokról vezetett 
nyilvántartás 

helyi 
termelői 
piac 
üzemeltetője 
neve, címe,  
(természetes 
személy 
esetén) 

 M bejelentő I I egyszerű helyi termelői 
piacokról vezetett 
nyilvántartás 
 

vásár, piac 
üzemeltetője 
neve 
(természetes 
személy 
esetén)  

üzemeltető 
neve  

M bejelentő I I egyszerű vásárokról és  
piacokról vezetett 
nyilvántartás 

vásár, piac 
üzemeltetője 
címe 
(természetes 
személy 
esetén)  

üzemeltető 
címe  

M bejelentő I I egyszerű vásárokról és  
piacokról vezetett 
nyilvántartás 

 
11.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
11.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 
KER1 
(kereskedelmi 
nyilvántartás1)  

egyszerű egyszeri/ismétlődő Ny - 

 

11.1.5.2. A kereskedelmi igazgatási nyilvántartások információátadási felület, szolgáltatás 
műszaki leírása 

11.1.5.2.1. A KER1 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 
bevásárlóközpont engedély 
száma 

numerikus 
egész 

- - N - 

fenntartó neve  szöveges - - N - 
fenntartó székhelye szöveges - - N - 
fenntartó cégjegyzékszáma, 
egyéni vállalkozó 

numerikus 
egész 

- - N - 
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nyilvántartási száma vagy 
bírósági nyilvántartásba vételi 
száma,  
üzemeltető neve szöveges - - N - 
üzemeltető címe szöveges  - - N - 
üzemeltető székhelye szöveges  - - N - 
bevásárló központ elnevezése szöveges - - N - 
bevásárlóközpont címe szöveges  - - N - 
bevásárlóközpont helyrajzi 
száma  

numerikus 
egész 

- - N - 

bevásárlóközpont 
területhasználatának jogcíme  

szöveges - - N - 

bevásárlóközpont nyitva 
tartása 

dátum és 
időpont 

- - N - 

üzletek, árusítóhelyek száma numerikus 
egész 

- - N - 

nyilvántartásba vételi szám numerikus 
egész 

- - N - 

kereskedő neve szöveges - - N - 
kereskedő címe, székhelye szöveges  - - N - 
kereskedő statisztikai száma numerikus 

egész 
- - N - 

cégjegyzékszáma, egyéni 
vállalkozó nyilvántartási 
száma, kistermelő 
regisztrációs szám 

numerikus 
egész 

- - N - 

kereskedelmi tevékenység 
helye  

szöveges  - - N - 

kereskedelmi tevékenység 
címe (i) 

szöveges  - - N - 

működési terület, 
útvonaljegyzék   

szöveges - - N - 

működési területtel érintett 
települések, megye, országos 
jelleg megjelölése   

szöveges - - N - 

közlekedési eszköz 
megjelölése, járműazonosítója  

szöveges 
numerikus 
egész 

- - N - 

utazás vagy rendezvény helye szöveges - - N - 
utazás vagy rendezvény ideje  dátum és 

időpont 
- -   

kereskedelmi tevékenység 
formája 

szöveges - - N - 

üzlet neve szöveges - - N - 
üzlet alapterülete numerikus 

egész 
- - N - 

üzlet befogadóképessége  numerikus 
egész 

- - N - 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja  

numerikus 
egész 

- - N - 

árusítótér nettó alapterülete a 
gépjármű várakozóhelyek 
száma 

numerikus 
egész 

- - N - 
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termékek megnevezése szöveges  - - N - 
termékek sorszáma numerikus 

egész 
- - N  

kereskedelmi tevékenység 
formája 

szöveges - - N  

üzlet neve szöveges  - - N - 
üzlet alapterülete (m2) numerikus 

egész 
- - N - 

üzlet befogadóképessége  numerikus 
egész 

- - N - 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja  

dátum és 
időpont 

- - N - 

árusítótér nettó alapterülete a 
gépjármű várakozóhelyek 
száma 

numerikus 
egész 

- - N - 

jövedéki termékek szöveges - - N - 
kereskedelmi tevékenység 
jellege  

szöveges - - N - 

szeszesital kimérés  szöveges - - N - 
zeneszolgáltatás szöveges - - N - 
külön engedélyhez kötött 
tevékenység alapján 
forgalmazott termékek köre, 
megnevezése, engedélyt 
kiállító hatóság, külön 
engedély száma, hatálya,    

szöveges 
 

- - N - 

kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének, 
módosításának, 
megszűnésének időpontja  

dátum és 
időpont 

- - N - 

vásár, piac elnevezése  szöveges  - - N - 
vásár, piac jellege szöveges - - N - 
vásár, piac címe szöveges  - - N - 
vásár, piac tartásának ideje, 
nyitva tartása, időtartama  

dátum és 
időpont 

- - N - 

vásár, piac alapterülete (m2) numerikus 
egész 

- - N - 

vásár, piac számára kijelölt 
terület 

szöveges  - - N - 

árusítóhelyek száma numerikus 
egész 

- - N - 

szakhatóságok feltételei, 
korlátozások   

szöveges  - - N - 

ellenőrzőhatóságoknak a 
vásár, piac működését érintő 
intézkedései  

szöveges  - - N - 

nyilvántartásból való törlés 
ténye 

szöveges  - - N - 

nyilvántartásból való törlés 
ideje 

dátum - - N  

helyi termelői piac címe szöveges 
és 

- - N - 
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numerikus 
egész 

helyi termelői piac helyrajzi 
száma 

numerikus 
egész 

- - N  

helyi termelői piac nyitva 
tartása 

dátum és 
időpont 

- - N - 

 
11.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
A Hivatal nyilvántartásához egyszerű formában nyújt információátadási felületet, azaz 
nyilvántartásából adatot hivatalos igénylésre szolgáltat. Automatikus formában történő 
adatigénylésre nincs lehetőség. A hivatali kapun (hivatali kapu rövid neve: kmjv) beérkezett 
adatigénylés esetén a belső szervezeti egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő 
tartalommal és jogosultsággal rendelkező személytől/szervezettől érkezett-e. A vizsgálat 
eredményének függvényében, ha szükséges hiánypótlást kezdeményez. Amennyiben jogszerű 
az adatszolgáltatás teljesítése, akkor a beérkezett kérelmet teljesíti. Ha az adatszolgáltatás nem 
teljesíthető, úgy erről és ennek okáról az adatigénylőt tájékoztatja. 
 
11.1.5.2.3. A KER1 informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre 

állása 
Az adatigénylések fogadása tekintetében a rendelkezésre állás a hivatali kapu rendelkezésre 
állása szerinti. 
A befogadott adatigényléseket a Hivatal munkaidőben teljesíti.  
 
11.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a magasabb 
szintű jogszabályok és az érintett szervezeti egység belső eljárási rendjének szabályozása 
biztosítja. 
 
11.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
A hivatal nem kezdeményez információátadást elsődleges adat változása esetén. Automatizált 
formában elérhető információátadási felület hiányában az adatok módosulásáról automatikusan 
partner szervezetet nem értesít. 
 
11.1.5.3. A KER1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
11.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
Az Eüsztv. szerint a jelen Szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint. 
 
A módosításra okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követően Kecskemét Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárság a Szabályzat módosításához szükséges 
információkat összegyűjti, elkészíti a szükséges módosításokat és jóváhagyásra megküldi a 
jegyzőnek. 
 
A jegyző a módosítás jóváhagyását követően intézkedik annak Eüsztv. szerinti közzététele és 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére történő bejelentése iránt. A módosítást közzé 
kell tenni Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján. 
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11.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
Jelen Szabályzat szerinti információátadási szolgáltatás megszüntetésre kerül: 

a) a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor, 
b) amennyiben az információ kikerül a jelen Szabályzatban foglalt információk köréből. 

 
Az információátadási szolgáltatást a fenti feltétel(ek) fennállása esetén a megszüntetésre okot 
adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megszünteti. 
A megszüntetés tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a jegyző bejelenti 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés tényének 
Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján történő közzétételéről. 
 
12. Hivatal kommunális igazgatás szakterülete 
 
12.1. Információforrások rendszerének tartalma 
12.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
 A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 

módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 
 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete 

 
 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 

 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Kommunális ügyek 
Elhagyott hulladékkal 
kapcsolatos ügyek intézése 

 

a) hulladék elszállítására kötelezés 
b) hulladékgazdálkodási bírság 

Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási 
díjkedvezmény, mentesség 

a) engedélyezés 
b) elutasítás 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Nincs 
 
 

 
 
 
12.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 
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Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Jogszabál
yi 

hivatkozá
s 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
12.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásb

an szerepel 

- - - - -- - 
 
12.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értel-

mezése 

Elsőd-
leges/
Má-

sodla-
gos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
 

12.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
12.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

- - - - - 

 

12.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
12.1.5.2.1. Az 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 
- - - - - - 

 
12.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
12.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
12.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
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12.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 
esetén 

12.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
12.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
12.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

 
13. Hivatal környezetvédelmi igazgatás szakterülete 

 
13.1. Információforrások rendszerének tartalma 
13.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
 A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 

29.) Korm. rendelet 
 A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 
 A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM 
rendelet 

 
 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 

 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Környezetvédelmi igazgatás 
Környezeti zaj-, és 
rezgésvédelemmel kapcsolatos 
eljárás  

a) hangosítási engedély (közterület esetén) 
b) zajkibocsátási határérték megállapítás  
c) kérelem elutasítása 
d) kötelezés 
e) zajbírság kiszabása 
 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Nincs 

 
13.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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13.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

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

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne
-

vezése, 
értel-

mezése 

Elsőd 
leges/
Má- 
sodla
-gos 

Másod-
lagos 
esetén 

az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyil
ván
os 

(I/N
) 

 

Át-
ad 
hat
ó 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa
-tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - -  - - - 
 

13.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
13.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

- - - - - 

 

13.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
13.1.5.2.1. Az 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 
- - - - - - 

 
13.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
13.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
13.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
13.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
13.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
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13.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

13.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
 

 
 
 
 
14. Hivatal közművelődési szakterülete 

 
14.1. Információforrások rendszerének tartalma 
14.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
 

 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Közművelődés 
Közművelődési megállapodás közgyűlési határozat 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Közművelődési megállapodás 

 
14.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

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

köre 
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Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne- 
vezése, 
értel-

mezése 

Elsődl
eges/
Máso
dlagos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyil
ván
os 

(I/N
) 

Át-
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
 

14.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
14.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

- - - - - 

 

14.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
14.1.5.2.1. Az 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 
- - - - - - 

 
14.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
14.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
14.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
14.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 
esetén 
14.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
14.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
14.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

 
15. Hivatal köznevelési szakterülete 
 
15.1. Információforrások rendszerének tartalma 
15.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölés 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
 
 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
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Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 
Köznevelés 
Felmentés az óvodai 
nevelésben való részvétel alól 

a) helyt ad 
b) elutasítás 

Fellebbezés óvodai felvételi 
döntés ellen 

a) helyt ad 
b) elutasítás 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Nincs 

15.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

- - - - -- - 
 
15.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza- 
bályi 

megne- 
vezése, 
értel-

mezése 

Elsőd-
leges/
Má-

sodla-
gos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődle- 

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá- 
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ha- 
tó 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze- 
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
 

15.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
15.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

- - - - - 
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15.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
15.1.5.2.1. Az 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 
- - - - - - 

 
15.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
15.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
15.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
15.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
15.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
15.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
15.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

 
16. Hivatal lakásügyek szakterülete 
 
16.1 Információforrások rendszerének tartalma 
16.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 33/1999. önkormányzati 
rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről  
 

 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Lakásügy 
Lakásügyek (helyi 
támogatások, elidegenítési és 
terhelési tilalom átjegyzés, 
jelzálogjog törlés, 
részletfizetés, halasztás) 

a) engedélyezés 
b) elutasítás 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Nincs 

 
16.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 
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hivatko-
zás 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
16.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

- - - - -- - 
 
 
 
 
 
16.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értel-

mezése 

Elsődl
eges/
Máso
dlagos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
 
16.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
16.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

- - - - - 

 

16.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
16.1.5.2.1. Az 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 
- - - - - - 

 
16.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
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16.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
16.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
16.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 
esetén 
16.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
16.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
16.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

 
17. Hivatal lakcím ügyintézés szakterülete 

 
17.1. Információforrások rendszerének tartalma 
17.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

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

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. 
törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 

 A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 
 

 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Lakcím ügyek 
Lakcímrendezés lakcím fiktívvé nyilvánítása 
Lakóhely igazolás a) igazolás kiállítása 

b) kérelem elutasítása 
Központi Címregiszter (KCR) 
vezetése 

ingatlanhoz tartozó cím megállapítása 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
            Nincs 
 
17.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 
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Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

- - - - -- - 
 
17.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értel-

mezése 

Elsőd-
leges/
Má-

sodla-
gos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
 

 
 
 
 
 
17.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
17.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

- - - - - 

 
17.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
17.1.5.2.1. Az 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 
- - - - - - 

 
17.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
17.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
17.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
17.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 
esetén 
17.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
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17.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
17.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

 
18. Hivatal növényvédelmi igazgatás szakterülete 

 
18.1. Információforrások rendszerének tartalma 
18.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 
 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
 A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, 

illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének 
részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

 A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 
 

 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Növényvédelem 
Fás szárú növényekkel 
kapcsolatos eljárás 

a) fakivágási engedély 
b) fapótlási kötelezés 
c) kérelem elutasítás 
d) kérelem visszavonása esetén eljárás megszüntetése 

Növényvédelmi eljárás 
(parlagfű és egyéb növényi 
károsítók) 

a) kötelezés 
b) költségek megfizetésére való felszólítás 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Nincs 

 
18.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Jogszabál
yi 

hivatkozá
s 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 

Nyilvá
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 
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köznapi 
neve 

megnevezése, 
értelmezése 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

- - - - -- - 
 
18.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értel-

mezése 

Elsőd-
leges/
Má-

sodla-
gos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
 

18.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
18.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

- - - - - 

 

18.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
 

18.1.5.2.1. Az 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 
- - - - - - 

 
18.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
18.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
18.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
18.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
18.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
18.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 

belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
18.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
 
19. Hivatal szálláshely szolgáltatás szakterülete 
 
19.1. Információforrások rendszerének tartalma 
19.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
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 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

 A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 

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

 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Szálláshely szolgáltatás 
Nem üzleti célú közösségi, 
szabadidős szálláshely 
szolgáltatási tevékenységet 
végzők nyilvántartásba vétele 
iránti eljárás 

a) nyilvántartásba bejegyzés, törlés 
b) szálláshely átminősítés 
c) tevékenység megtiltása 

Szálláshely szolgáltatást 
végzők nyilvántartásba vétele 
iránti eljárás 

a) nyilvántartásba bejegyzés, törlés 
b) tevékenység azonnali megtiltása 
c) szálláshely ideiglenes bezárása 
d) szálláshely azonnali bezáratása 
e) bírság kiszabása 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Nincs 

19.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás 

nem üzleti céllal 
működtetett 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshelyeket a 
jegyző 
nyilvántartatja  

I www.kecs
kemet.hu 

I 173/2003.
(X.28.) 
Korm. 
rend. 

szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás 

szálláshelyekről és 
a szálláshely 
szolgáltatókról a 
jegyző 
nyilvántartást 
vezet  

I www.kecs
kemet.hu 

I 239/2009.
(X.20.) 
Korm. 
rend. 
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19.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

nyilvántartási 
szám 

nyilvántartási 
szám 

I I egyszerű szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás 

nyilvántartásb
a vétel 
időpontja 

nyilvántartásba 
vétel időpontja 

I I egyszerű szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltató 
neve 

szolgáltató neve I I egyszerű szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltató 
lakcíme 
illetve 
székhelye 

szolgáltató 
lakcíme illetve 
székhelye 

I I egyszerű szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltatási 
tevékenység 

szolgáltatási 
tevékenység 

I I egyszerű szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás 

szálláshely 
címe 

szálláshely címe I I egyszerű szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás 

szálláshely 
helyrajzi 
száma 

szálláshely 
helyrajzi száma 

I I egyszerű szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás 

szálláshely 
elnevezése 

szálláshely 
elnevezése 

I I egyszerű szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről 
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vezetett 
nyilvántartás 

szálláshely 
szolgáltató 
adóazonosító 
száma, 
statisztikai 
számjele,  

szálláshely 
szolgáltató 
adóazonosító 
száma, 
statisztikai 
számjele  

I I egyszerű szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás 

befogadóképe
sség 

vendégszobák 
száma, ágyak 
száma 

I I egyszerű szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás 

ideiglenes 
bezárás ténye 
és időtartalma 

szálláshely 
ideiglenes 
bezárásának 
ténye és 
időtartalma 

I I egyszerű szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás 

 
19.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értel-

mezése 

Elsődl
eges/
Máso
dlagos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

sorszám nyilvánt
artásba 
vétel 

sorszám
a 

E  N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

indok nyilvánt
artásba 
vétel 

indoka 

M bejelentő N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

nyilvántart
ási szám 

szállásh
ely 

nyilvánt

E  N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 



116 
 

artási 
száma 

szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

nyilvántart
ásba vétel 
időpontja 

nyilvánt
artásba 
vétel 
időpontj
a 

E  N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

szálláshely 
jellege 

szállásh
ely 
jellege 

M bejelentő N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

szálláshely 
jelzőszáma 

szállásh
ely 
jelzőszá
ma 

E  N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

minősítése, 
kategóriája 

szállásh
ely 

minősít
ése, 

kategóri
ája 

M bejelentő N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

megnevezé
s 

szállásh
ely 

megnev
ezése 

M bejelentő N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

szálláshely 
címe 

szállás-
hely 
címe 

M bejelentő N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
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tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

nyitva 
tartás 

szállás- 
hely 
nyitva 
tartása 

M bejelentő N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

szobaszám szállás-
hely 
szoba-
száma 

M bejelentő N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

férőhelyek 
száma 

férőhe-
lyek 
száma 

M bejelentő N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

üzemeltető 
statisztikai 
számjele 

szállás-
helyet 
üzemel-
tető 
szolgál-
tató 
statiszti
-kai 
számjel
e 

M bejelentő N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

üzemeltető 
neve 

szállás-
helyet 
üzemel-
tető 
szolgál-
tató 
neve 

M bejelentő N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

üzemeltető 
címe 

szállás-
helyet 
üzemel-
tető 
szolgál-

M bejelentő N I egyszerű nem üzleti célú 
közösségi, 
szabadidős 
szálláshely 
szolgáltatási 
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tató 
címe 

tevékenységet 
végzőkről vezetett 
nyilvántartás 

 
19.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
19.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

SZÁLLÁS1 
(szálláshely 
nyilvántartás1) 

egyszerű egyszeri/ismétlődő Ny - 

 
19.1.5.2. A SZÁLLÁS1 információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
19.1.5.2.1. Az információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 
leírása 

Leíró adat (adatmező) 
megnevezése 

Adat típusa 
Adat 
hossz

a 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb 
tartalmi, 
kezelési 

információk 
nyilvántartási szám numerikus 

egész 
- - N - 

nyilvántartásba vétel időpontja  dátum és 
időpont 

- - N - 

szolgáltató neve szöveges  - - N - 

szolgáltató lakcíme, ill. 
székhelye 

szöveges  - - N - 

szolgáltatási tevékenység szöveges - - N - 

szálláshely címe szöveges  - - N - 

szálláshely helyrajzi száma numerikus 
egész 

- - N - 

szálláshely elnevezése szöveges 
 

- - N - 

szálláshely szolgáltató 
adóazonosító száma, 
statisztikai számjele,  

numerikus 
egész 

- - N - 

vendégszobák száma numerikus 
egész 

- - N - 

ágyak száma  numerikus 
egész 

- - N - 

ideiglenes bezárás ténye  szöveges  - - N - 

ideiglenes bezárás időtartama  dátum - -   

megszűnés időpontja és oka dátum és 
időpont 

- - N - 

megszűnés oka szöveges - -   

nyilvántartásba vételi sorszám numerikus 
egész 

- - N - 

nyilvántartásba vétel indoka szöveges - - N - 
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szálláshely jellege szöveges - - N - 

szálláshely jelzőszáma numerikus 
egész 

- - N - 

szálláshely minősítése, 
kategóriája 

szöveges  - - N - 

 
19.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
A Hivatal nyilvántartásához egyszerű formában nyújt információátadási felületet, azaz 
nyilvántartásából adatot hivatalos igénylésre szolgáltat. Automatikus formában történő 
adatigénylésre nincs lehetőség. A hivatali kapun (hivatali kapu rövid neve: kmjv) beérkezett 
adatigénylés esetén a belső szervezeti egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő 
tartalommal és jogosultsággal rendelkező személytől/szervezettől érkezett-e. A vizsgálat 
eredményének függvényében, ha szükséges hiánypótlást kezdeményez. Amennyiben jogszerű 
az adatszolgáltatás teljesítése, akkor a beérkezett kérelmet teljesíti. Ha az adatszolgáltatás nem 
teljesíthető, úgy erről és ennek okáról az adatigénylőt tájékoztatja. 
 
19.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
Az adatigénylések fogadása tekintetében a rendelkezésre állás a hivatali kapu rendelkezésre 
állása szerinti. 
A befogadott adatigényléseket a Hivatal munkaidőben teljesíti.  
 
19.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a magasabb 
szintű jogszabályok és az érintett szervezeti egység belső eljárási rendjének szabályozása 
biztosítja. 
 
19.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
A hivatal nem kezdeményez információátadást elsődleges adat változása esetén. Automatizált 
formában elérhető információátadási felület hiányában az adatok módosulásáról automatikusan 
partner szervezetet nem értesít. 
 
19.1.5.3. A SZÁLLÁS1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi 

leírása 
19.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
Az Eüsztv. szerint a jelen Szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint. 
 
A módosításra okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követően Kecskemét Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárság a Szabályzat módosításához szükséges 
információkat összegyűjti, elkészíti a szükséges módosításokat és jóváhagyásra megküldi a 
jegyzőnek. 
 
A jegyző a módosítás jóváhagyását követően intézkedik annak Eüsztv. szerinti közzététele és 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére történő bejelentése iránt. A módosítást közzé 
kell tenni Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján. 
19.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
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Jelen Szabályzat szerinti információátadási szolgáltatás megszüntetésre kerül: 
a) a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor, 

b) amennyiben az információ kikerül a jelen Szabályzatban foglalt információk köréből. 
 
Az információátadási szolgáltatást a fenti feltétel(ek) fennállása esetén a megszüntetésre okot 
adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megszünteti. 
A megszüntetés tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a jegyző bejelenti 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés tényének 
Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján történő közzétételéről. 
 
20. Hivatal szociális igazgatás szakterülete 
 
20.1. Információforrások rendszerének tartalma 
20.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 15/2011. (III.31.) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, 
valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról  

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 3/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 12/2008. (III.31.) 
önkormányzati rendelete a házi szennyvízhálózat kiépítésének lakossági 
támogatásáról 

 
 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 

 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Szociális igazgatás 
Egészségügyi alapellátás 
körében döntés feladat-ellátási 
szerződés megkötéséről 

bizottsági határozat 

Házi szennyvízhálózat 
kiépítésének támogatására  

a) megállapítás 
b) elutasítás 

Jogosulatlanul igénybe vett 
ellátások 

a) visszafizetésre kötelezés 
b) elengedés 
c) csökkentés 
d) részletekben történő megfizetésének engedélyezése 
e) elutasítás 

Köztemetés a) köztemetés elrendelése 
b) köztemetés költségének megtérítésére kötelezés 
c) köztemetés költségének megtérítése alól méltányosságból 

történő mentesítés 
d) köztemetés költségének részletekben történő 

megfizetésének méltányossági engedélyezése 
e) méltányossági kérelem elutasítása 
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Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 
Rendkívüli települési 
támogatás 

a) megállapítás 
b) elutasítás 

Személyes gondoskodás formái 
- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
térítési díjának mérséklése 

Méltányossági alapon: 
a) csökkentés 
b) elengedés 

Települési támogatás 
lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások 
viseléséhez 

a) megállapítás 
b) megszüntetés 
c) elutasítás 

Települési támogatás a 
lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személy részére 

a) megállapítás 
b) megszüntetés 
c) elutasítás 

Települési támogatás a 18. 
életévét betöltött tartósan beteg 
hozzátartozójának az ápolását, 
gondozását végző személy 
részére  

a) megállapítás 
b) megszüntetés 
c) elutasítás 

Települési támogatás 
rendszeres gyógyszerkiadás 
viseléséhez  

a) megállapítás 
b) megszüntetés 
c) elutasítás 

Térítési díj hátralék megfizetésére kötelezés 
 

 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 
            Nincs 

 
 Szerződési kötelezettségek felsorolása 

Nincs 
 
20.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

települési 
önkormányzat 

képviselő-
testületének 
feladat- és 

hatáskörébe 
tartozó szociális 
ellátásokra való 

jogosultság 

ellátottak és az 
ellátások 

jogszabályban 
előírt adatai 

 
N 

 
- 

 
- 

1993. évi 
III. 

törvény 
18. §-a 
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megállapításána
k, az ellátások 
biztosításának, 
fenntartásának 

és 
megszüntetéséne
k nyilvántartása 

a WINSZOC 
programban 

 
20.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Nyíl-
vá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

ellátás 
megnevezése  

szociális ellátás 
megnevezése  

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
jogcíme 

szociális ellátás 
jogcíme  

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
összege 

szociális ellátás 
összege 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
megállapítás
ának adata 

szociális ellátás 
megállapításának 
adata 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
megállapítás
ának 
időtartama 

szociális ellátásra 
való jogosultság 
időtartama 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
megszűnésén
ek adata 

szociális ellátás 
megszűnésének 
adata 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
megszűnésén
ek időpontja 

szociális ellátás 
megszűnésének 
időpontja 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
megszüntetés
ének adata 

szociális ellátás 
megszüntetésének 
adata 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
megszüntetés
ének 
időpontja 

szociális ellátás 
megszüntetésének 
időpontja 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 
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ellátás 
megszüntetés
ének jogcíme 

szociális ellátás 
megszüntetésének 
jogcíme 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátást 
megállapító 
döntés 
jogerőre 
emelkedésé-
nek 
időpontja 

szociális ellátást 
megállapító 
döntés jogerőre 
emelkedésének 
időpontja 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

 
20.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogszab

ályi 
megnev
ezése, 

értelmez
ése 

El-
sőd-
lege
s/M
á-

sod-
la-
gos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődlege
s forrás 
jelölése 

Nyíl
ván
os 
(I/ 
N) 

Átadha-
tó (I/N) 

Átadható 
esetén az 
átadás 
módja 

(Egyszerű/ 
Automatiku

s) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

 
jogosult 
neve  

jogosult 
családi 
és 
utóneve 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása -
WINSZOC  

jogosult 
születési 
neve  

jogosult  
születési 
családi 
és 
utóneve 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása -
WINSZOC  

jogosult 
születési 
helye  
 

jogosult 
születési 
helye 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

jogosult 
születési 
ideje  
 

jogosult 
születési 
ideje 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

 jogosult 
anyja 
neve  

jogosult 
anyja 
születési 
családi 
és 
utóneve 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

jogosult 
belföldi 
lakóhely
e 

jogosult 
belföldi 
lakóhely
e 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 
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jogosult 
belföldi 
tartózko
dási 
helye 

jogosult 
belföldi 
tartózko
dási 
helye 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

jogosult 
Társadal
ombizto
sítási 
Azonosí
tó Jele 

jogosult 
Társadal
ombiztos
ítási 
Azonosít
ó Jele 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
megálla
pítása 
során 
figyele
mbe vett 
más 
személy 
neve 

ellátás 
megállap
ítása 
során 
figyelem
be vett 
más 
személy 
családi 
és 
utóneve 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
megálla
pítása 
során 
figyele
mbe vett 
más 
személy 
születési 
neve 

ellátás 
megállap
ítása 
során 
figyelem
be vett 
más 
személy 
születési 
családi 
és 
utóneve 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
megálla
pítása 
során 
figyele
mbe vett 
más 
személy 
születési 
helye  

ellátás 
megállap
ítása 
során 
figyelem
be vett 
más 
személy 
születési 
helye 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
megálla
pítása 
során 
figyele
mbe vett 

ellátás 
megállap
ítása 
során 
figyelem
be vett 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 
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más 
személy 
születési 
ideje 

más 
személy 
születési 
ideje 

ellátás 
megálla
pítása 
során 
figyele
mbe vett 
más 
személy 
anyja 
neve  

ellátás 
megállap
ítása 
során 
figyelem
be vett 
más 
személy 
anyja 
születési 
családi 
és 
utóneve 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
megálla
pítása 
során 
figyele
mbe vett 
más 
személy 
belföldi 
lakóhely
e 

ellátás 
megállap
ítása 
során 
figyelem
be vett 
más 
személy 
belföldi 
lakóhely
e  

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
megálla
pítása 
során 
figyele
mbe vett 
más 
személy 
belföldi 
tartózko
dási 
helye 

ellátás 
megállap
ítása 
során 
figyelem
be vett 
más 
személy 
belföldi 
tartózko
dási 
helye  

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

ellátás 
megálla
pítása 
során 
figyele
mbe vett 
más 
személy 
Társadal
ombizto

ellátás 
megállap
ítása 
során 
figyelem
be vett 
más 
személy 
Társadal
ombiztos

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 
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sítási 
Azonosí
tási Jele 

ítási 
Azonosít
ási Jele 

jogosult 
állampol
gársága  

jogosult 
állampol
gársága 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

jogosult 
jogállás
a  

jogosult 
bevándo
rolt, 
leteleped
ett, 
menekül
toltalma
zott 
vagy 
hontalan 
jogállása 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

jogosult
sági 
feltétel 
adata 

egy főre 
eső 
jogosults
ági 
jövedele
mhatár 
 

E önkormán
yzati 
rendelet 

I I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

egy főre 
jutó 
jövedele
m 
összege 

egy főre 
jutó 
jövedele
m 
összege 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

Magyar-
országo
n 
tartózko
dás 
jogcíme 

szabad 
mozgás 
és 
tartózko
dás 
jogával 
rendelke
ző 
személy
ek 
esetében 
a Mo-n 
tartózko
dás 
jogcíme 

M kérelmező 
ügyfél 

N I egyszerű szociális 
ellátások 
nyilvántartása - 
WINSZOC 

 
20.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
20.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 
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Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

SZOC1 
(szociális 
ellátások 

nyilvántartás) 

egyszerű egyszeri/ismétlődő N személyes adatok 
védelme 

 
20.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
20.1.5.2.1. A SZOC1 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 
szociális ellátás 
megnevezése  

szöveges - - N - 

szociális ellátás jogcíme  szöveges - - N - 
szociális ellátás összege numerikus 

egész 
- - N - 

szociális ellátás 
megállapításának adata 

szöveges - - N - 

szociális ellátásra való 
jogosultság időtartama 

időpont - - N - 

szociális ellátás 
megszűnésének adata 

szöveges - - N - 

szociális ellátás 
megszűnésének időpontja 

időpont - - N - 

szociális ellátás 
megszüntetésének adata 

szöveges - - N - 

szociális ellátás 
megszüntetésének időpontja 

időpont - - N - 

szociális ellátás 
megszüntetésének jogcíme 

szöveges - - N - 

szociális ellátást 
megállapító döntés jogerőre 
emelkedésének időpontja 

időpont - - N - 

jogosult családi és utóneve szöveges - - N - 
jogosult születési családi és 
utóneve 

szöveges - - N - 

jogosult születési helye szöveges - - N - 
jogosult születési ideje időpont - - N - 
jogosult anyja születési 
családi és utóneve 

szöveges - - N - 

jogosult belföldi lakóhelye szöveges - - N - 
jogosult belföldi 
tartózkodási helye 

szöveges - - N - 
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jogosult 
Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

numerikus 
egész 

- - N - 

ellátás megállapítása során 
figyelembe vett más 
személy családi és utóneve 

szöveges - - N - 

ellátás megállapítása során 
figyelembe vett más 
személy születési családi és 
utóneve 

szöveges - - N - 

ellátás megállapítása során 
figyelembe vett más 
személy születési helye 

szöveges - - N - 

ellátás megállapítása során 
figyelembe vett más 
személy születési ideje 

időpont - - N - 

ellátás megállapítása során 
figyelembe vett más 
személy anyja születési 
családi és utóneve 

szöveges - - N - 

ellátás megállapítása során 
figyelembe vett más 
személy belföldi lakóhelye  

szöveges - - N - 

ellátás megállapítása során 
figyelembe vett más 
személy belföldi 
tartózkodási helye  

szöveges - - N - 

ellátás megállapítása során 
figyelembe vett más 
személy 
Társadalombiztosítási 
Azonosítási Jele 

numerikus 
egész 

- - N - 

jogosult állampolgársága szöveges - - N - 
jogosult bevándorolt, 
letelepedett, menekült, 
oltalmazott vagy hontalan 
jogállása 

szöveges - - N - 

egy főre eső jogosultsági 
jövedelemhatár 
 

numerikus 
egész 

- - N - 

egy főre jutó jövedelem 
összege 

numerikus 
egész 

- - N - 

szabad mozgás és 
tartózkodás jogával 

rendelkező személyek 
esetében a Mo-n 

tartózkodás jogcíme 

szöveges - - N - 

hozzátartozói jogcímen 
tartózkodás esetén a rokoni 

kapcsolat 

szöveges - - N - 
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jogosulatlanul igénybevett 
megtérítendő ellátás 

megnevezése 

szöveges - - N - 

jogosulatlanul igénybevett 
megtérítendő ellátás öszege 

numerikus 
egész 

- - N - 

lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások 

viseléséhez települési 
támogatást természetben 
igénybe vevő fogyasztó 

azonosítója 

numerikus 
egész 

- - N - 

 
 
20.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
A Hivatal nyilvántartásához egyszerű formában nyújt információátadási felületet, azaz 
nyilvántartásából adatot hivatalos igénylésre szolgáltat. Automatikus formában történő 
adatigénylésre nincs lehetőség. A hivatali kapun (hivatali kapu rövid neve: kmjv) beérkezett 
adatigénylés esetén a belső szervezeti egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő 
tartalommal és jogosultsággal rendelkező személytől/szervezettől érkezett-e. A vizsgálat 
eredményének függvényében, ha szükséges hiánypótlást kezdeményez. Amennyiben jogszerű 
az adatszolgáltatás teljesítése, akkor a beérkezett kérelmet teljesíti. Ha az adatszolgáltatás nem 
teljesíthető, úgy erről és ennek okáról az adatigénylőt tájékoztatja. 

 
20.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
Az adatigénylések fogadása tekintetében a rendelkezésre állás a hivatali kapu rendelkezésre 
állása szerinti. 
A befogadott adatigényléseket a Hivatal munkaidőben teljesíti.  
 
20.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a magasabb 
szintű jogszabályok és az érintett szervezeti egység belső eljárási rendjének szabályozása 
biztosítja. 

 
20.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 
esetén 
A hivatal nem kezdeményez információátadást elsődleges adat változása esetén. Automatizált 
formában elérhető információátadási felület hiányában az adatok módosulásáról automatikusan 
partner szervezetet nem értesít. 
 
20.1.5.3. A SZOC1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
20.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
Az Eüsztv. szerint a jelen Szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint. 
 
A módosításra okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követően Kecskemét Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárság a Szabályzat módosításához szükséges 
információkat összegyűjti, elkészíti a szükséges módosításokat és jóváhagyásra megküldi a 
jegyzőnek. 
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A jegyző a módosítás jóváhagyását követően intézkedik annak Eüsztv. szerinti közzététele és 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére történő bejelentése iránt. A módosítást közzé 
kell tenni Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján. 
 
20.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
Jelen Szabályzat szerinti információátadási szolgáltatás megszüntetésre kerül: 

a) a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor, 
b) amennyiben az információ kikerül a jelen Szabályzatban foglalt információk köréből. 

 
Az információátadási szolgáltatást a fenti feltétel(ek) fennállása esetén a megszüntetésre okot 
adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megszünteti. 
A megszüntetés tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a jegyző bejelenti 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés tényének a 
Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján történő közzétételéről. 
 
21. Hivatal természetvédelmi igazgatás szakterülete 

 
21.1 Információforrások rendszerének tartalma 
21.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1.4. pontja 

 A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok 
kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és 
módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 

 A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7-8. 
melléklet 

 A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet és 
4. pontja 

 Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 4. melléklet 

 A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. 
rendelet 2. melléklet 
 

 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Természetvédelem 
Helyi természetvédelmi 
területet és védett természeti 
értéket érintő engedélyezési 
eljárás 

a) létesítési, vagy tevékenység végzésre vonatkozó 
engedély 

b) kérelem elutasítása 
c) kötelezés 
d) természetvédelmi bírság kiszabása 
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 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 
 

Ügy megnevezése Vizsgált szakkérdés 
Telekalakítási ügyekben (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) 

Helyi jelentőségű védett természeti terület, 
természetvédelmi terület esetén annak elbírálása, hogy a 
telekalakítás a helyi önkormányzati rendeletben 
meghatározott természetvédelmi követelményeknek a 
kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e. 
 

Útügyi hatóság eljárásaiban 
(közút, csomópont, közúti 
létesítmény építés, 
megszüntetés, átalakítás) 

A létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott természetvédelmi 
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e.  
 

A villamosenergia-ipari 
építésügyi engedélyezési 
eljárásokban 

Az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott természetvédelmi 
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e. 

A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó építmények, 
valamint ezen létesítmények 
a) elvi építésének, 
b) használatbavételének, 
c) fennmaradásának, 
d) átalakításának, 
e) megszüntetésének, 
f) rendeltetésük 

megváltoztatásának 
ügyeiben. 

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.  
 

Egyes hulladékgazdálkodással 
összefüggő eljárásokban, a 
veszélyes és nem veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos 
engedélyezési eljárásában (a 
minősítési eljárás és a bírság 
kiszabásának kivételével). 

Annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi 
önkormányzati rendeletben meghatározott 
természetvédelmi követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-
e.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elektronikus hírközlési 
nyomvonalas, nyomvonal 
jellegű építményekkel és egyéb 
műtárgyakkal kapcsolatos 
eljárásokban. 

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. 

 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
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Nincs 
 
21.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész
ben/Nem) 

Jogszabál
yi 

hivatkozá
s 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
21.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

- - - - -- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értel-

mezése 

Elsőd-
leges/
Má-
sod-
lagos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
 

21.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
21.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

- - - - - 

 
21.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
21.1.5.2.1. Az információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 
leírása 
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Leíró adat (adatmező) 
megnevezése 

Adat 
típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb 
tartalmi, 
kezelési 

információk 
- - - - - - 

 
21.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
21.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
21.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
21.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 
esetén 
21.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
21.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 

belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
21.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
 
22. Hivatal útügyi igazgatás szakterülete 
 
22.1 Információforrások rendszerének tartalma 
22.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
 
 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 

 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Útügyek 
Útcsatlakozás létesítése a) engedélyezés 

b) elutasítás 
 

 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 
            Nincs 

 
 Szerződési kötelezettségek felsorolása 

Nincs 
 
22.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
22.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 
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Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

- - - - -- - 
 
22.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok 

köre 

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogsza-
bályi 

megne-
vezése, 
értel-

mezése 

Elsőd-
leges/
Má-

sodla-
gos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődle 

ges 
forrás 
jelölése 

Nyíl
-vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ható 
(I/ 
N) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 

(Egysze-
rű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
 

22.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
22.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

- - - - - 

 
 
 
 

22.1.5.2. Az információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
22.1.5.2.1. Az 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 
- - - - - - 

 
22.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
22.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
22.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
22.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 
esetén 
22.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
22.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
22.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
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23. Hivatal üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
tevékenységet végzők nyilvántartása 

 
23.1. Információforrások rendszerének tartalma 
23.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolás 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen 
történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 
szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 
 

 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenységet végzők 
nyilvántartása 
Ingatlanközvetítői 
tevékenységet végző 
természetes személyekről, 
gazdálkodó szervezetekről 
vezetett nyilvántartás (Bács-
Kiskun megye) 

a) nyilvántartásba bejegyzés 
b) adatmódosítás 
c) törlés 

Ingatlanvagyon-értékelő és 
közvetítői tevékenységet végző 
természetes személyekről, 
gazdálkodó szervezetekről 
vezetett nyilvántartás (Bács-
Kiskun megye) 

a) nyilvántartásba bejegyzés 
b) adatmódosítás 
c) törlés 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 Szerződési kötelezettségek felsorolása 

Nincs 
 

23.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

ingatlanközvetí
tői 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás  

Bács-Kiskun 
megyében 
ingatlanközvetítői 
tevékenységet 
végző természetes 
személyekről, 
gazdálkodó 
szervezetekről 

R www.kecs
kemet.hu 

I 23/2013. 
(VI.28.) 
NGM 
rendelet 
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vezetett 
nyilvántartás 

ingatlanvagyon
-értékelő és 
közvetítői 
tevékenységet 
végzőkről 
vezetett 
nyilvántartás  

Bács-Kiskun 
megyében 
ingatlanvagyon-
értékelő és 
közvetítői 
tevékenységet 
végző természetes 
személyekről, 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

R www.kecs
kemet.hu 

I 23/2013. 
(VI.28.) 
NGM 
rendelet 

 
23.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

köznapi 
neve 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás 
módja 

Egyszerű/ 
Automatiku

s 

Melyik 
nyilvántartásba

n szerepel 

nyilvántartási 
szám 

nyilvántartási 
szám 

I I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

nyilvántartásb
a vétel ideje 

nyilvántartásba 
vétel ideje 

I I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltató 
neve 

szolgáltató neve I I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

értesítési cím értesítési cím I I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
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vezetett 
nyilvántartás 

munkáltató 
neve 

munkáltató 
megnevezése 

N I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

munkáltató 
székhelye 

munkáltató 
székhelye 

N I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

használt nyelv a szolgáltatási 
tevékenység 

során használt 
nyelv 

N I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

a 
szakképesítés 
Országos 
Képzési 
Jegyzékben 
szereplő 
azonosító 
száma 

a természetes 
személy 
szolgáltatási 
tevékenység 
gyakorlására 
jogosító 
szakképesítéséne
k az Országos 
Képzési 
Jegyzékben 
szereplő 
azonosító száma 

N I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

bizonyítvány 
adatai 

a természetes 
személy 
szolgáltatási 
tevékenység 
gyakorlására 
jogosító 
szakképesítéséne
k igazoló 
bizonyítvány 
száma, a kiállító 
intézmény 
megjelölése, a 
kiadás helye és 
időpontja 

N I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

nyilvántartási 
szám 

nyilvántartási 
szám 

I I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
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gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

nyilvántartásb
a vétel ideje 

nyilvántartásba 
vétel ideje 

I I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltató 
neve 

szolgáltató neve I I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 
cégjegyzékszá
ma, egyéni 
vállalkozó 
esetén 
nyilvántartási 
száma 

a szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 
cégjegyzékszáma
, egyéni 
vállalkozó esetén 
nyilvántartási 
száma 

I I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 
képviseletére 
jogosult 
személy - 
egyéni 
vállalkozó 
esetén saját - 
neve 

a szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 
képviseletére 
jogosult személy 
- egyéni 
vállalkozó esetén 
saját - neve 

I I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 
képviseletére 
jogosult 
személy - 
egyéni 
vállalkozó 
esetén saját - 
lakóhelye 

a szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 
képviseletére 
jogosult személy 
- egyéni 
vállalkozó esetén 
saját - lakóhelye 

I I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltatási 
tevékenység 
végzésére 
igazolással 
rendelkező 
személyesen 

szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet esetén 
a szolgáltatási 
tevékenység 
végzésére 

I I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
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közreműködő 
tag vagy 
alkalmazott 
neve 

igazolással 
rendelkező 
személyesen 
közreműködő tag 
vagy alkalmazott 
neve 

vezetett 
nyilvántartás 

személyesen 
közreműködő 
tag vagy 
alkalmazott 
nyilvántartási 
száma 

szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet esetén 
a szolgáltatási 
tevékenység 
végzésére 
igazolással 
rendelkező 
személyesen 
közreműködő tag 
vagy alkalmazott 
nyilvántartási 
száma 

I I egyszerű ingatlanközvetítő
i tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

nyilvántartási 
szám 

nyilvántartási 
szám 

I I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

nyilvántartásb
a vétel ideje 

nyilvántartásba 
vétel ideje 

I I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltató 
neve 

szolgáltató neve I I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

értesítési cím értesítési cím I I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
természetes 



140 
 

személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

munkáltató 
neve 

munkáltató 
megnevezése 

N I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

munkáltató 
székhelye 

munkáltató 
székhelye 

N I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

használt nyelv a szolgáltatási 
tevékenység 
során használt 
nyelv 

N I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

szakképesítés 
Országos 
Képzési 
Jegyzékben 
szereplő 
azonosító 
száma 

a természetes 
személy 
szolgáltatási 
tevékenység 
gyakorlására 
jogosító 
szakképesítéséne
k az Országos 
Képzési 
Jegyzékben 
szereplő 
azonosító száma 

N I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 

bizonyítvány 
adatai 

a természetes 
személy 
szolgáltatási 
tevékenység 
gyakorlására 
jogosító 
szakképesítéséne
k igazoló 
bizonyítvány 
száma, a kiállító 

N I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
természetes 
személyekről 
vezetett 
nyilvántartás 
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intézmény 
megjelölése, a 
kiadás helye és 
időpontja 

nyilvántartási 
szám 

nyilvántartási 
szám 

I I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

nyilvántartásb
a vétel ideje 

nyilvántartásba 
vétel ideje 

I I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltató 
neve 

szolgáltató neve I I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 
cégjegyzékszá
ma, egyéni 
vállalkozó 
esetén 
nyilvántartási 
száma 

a szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 
cégjegyzékszáma
, egyéni 
vállalkozó esetén 
nyilvántartási 
száma 

I I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 
képviseletére 
jogosult 
személy - 
egyéni 
vállalkozó 
esetén saját - 
neve 

a szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 
képviseletére 
jogosult személy 
- egyéni 
vállalkozó esetén 
saját - neve 

I I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 
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szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 
képviseletére 
jogosult 
személy - 
egyéni 
vállalkozó 
esetén saját - 
lakóhelye 

a szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 
képviseletére 
jogosult személy 
- egyéni 
vállalkozó esetén 
saját - lakóhelye 

I I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

szolgáltatási 
tevékenység 
végzésére 
igazolással 
rendelkező 
személyesen 
közreműködő 
tag vagy 
alkalmazott 
neve 

szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet esetén 
a szolgáltatási 
tevékenység 
végzésére 
igazolással 
rendelkező 
személyesen 
közreműködő tag 
vagy alkalmazott 
neve 

I I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

személyesen 
közreműködő 
tag vagy 
alkalmazott 
nyilvántartási 
száma 

szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet esetén 
a szolgáltatási 
tevékenység 
végzésére 
igazolással 
rendelkező 
személyesen 
közreműködő tag 
vagy alkalmazott 
nyilvántartási 
száma 

I I egyszerű ingatlanvagyon 
értékelő és 
közvetítő 
tevékenységet 
végző 
gazdálkodó 
szervezetekről 
vezetett 
nyilvántartás 

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

Adat 
rövid, 

köznapi 
neve 

Adat 
jogszab

ályi 
megnev
ezése, 

értelme
zése 

Elsőd-
leges/
Máso
dlagos 

Másod-
lagos 

esetén az 
elsődle-

ges 
forrás 
jelölése 

Nyil
vá-
nos 
(I/N

) 

Át-
ad-
ha-
tó 

(I/N
) 

Átadhat
ó esetén 

az 
átadás 
módja 
(Egy-
szerű/ 

Automa-
tikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

személyazo
nosító 
adatok  

természe
tes 

személy
azonosít
ó adatok  

M bejelentő N N - ingatlanvagyon 
értékelő és közvetítő 
tevékenységet végző 
természetes 
személyekről vezetett 
nyilvántartás 
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lakcím lakcím M bejelentő N N - ingatlanvagyon 
értékelő és közvetítő 
tevékenységet végző 
természetes 
személyekről vezetett 
nyilvántartás 

személyazo
nosító 
adatok 

természe
tes 

személy
azonosít
ó adatok 

M bejelentő N N - ingatlanközvetítői 
tevékenységet végző 
természetes 
személyekről vezetett 
nyilvántartás 

lakcím lakcím M bejelentő N N - ingatlanközvetítői 
tevékenységet végző 
természetes 
személyekről vezetett 
nyilvántartás 

23.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai 
23.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműkö
dés formája 

Gyakoriság Nyilvános
/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 
ING1 

(ingatlanközvetítői 
tevékenységet 

végzők 
nyilvántartása1) 

egyszerű egyszeri/ismétlődő Ny - 

 
23.1.5.2. Az ING1 információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 
23.1.5.2.1. Az 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 
nyilvántartásba vett 
természetes személy neve 

szöveges - - N - 

egyéni vállalkozó neve szöveges - - N - 
természetes személy 
értesítési címe 

szöveges - - N - 

egyéni vállalkozó értesítési 
címe 

szöveges - - N - 

szakmai tevékenység 
megnevezése 

szöveges - - N - 

nyilvántartásba vétel száma numerikus 
egész 

- - N - 

nyilvántartásba vett 
természetes személy neve 

szöveges - - N - 

egyéni vállalkozó neve szöveges - - N - 
természetes személy 
értesítési címe 

szöveges - - N - 

egyéni vállalkozó értesítési 
címe 

szöveges - - N - 
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szakmai tevékenység 
megnevezése 

szöveges - - N - 

nyilvántartásba vétel száma numerikus 
egész 

- - N - 

 
23.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  
A Hivatal nyilvántartásához egyszerű formában nyújt információátadási felületet, azaz 
nyilvántartásából adatot hivatalos igénylésre szolgáltat. Automatikus formában történő 
adatigénylésre nincs lehetőség. A hivatali kapun (hivatali kapu rövid neve: kmjv) beérkezett 
adatigénylés esetén a belső szervezeti egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő 
tartalommal és jogosultsággal rendelkező személytől/szervezettől érkezett-e. A vizsgálat 
eredményének függvényében, ha szükséges hiánypótlást kezdeményez. Amennyiben jogszerű 
az adatszolgáltatás teljesítése, akkor a beérkezett kérelmet teljesíti. Ha az adatszolgáltatás nem 
teljesíthető, úgy erről és ennek okáról az adatigénylőt tájékoztatja. 
 
23.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 
Az adatigénylések fogadása tekintetében a rendelkezésre állás a hivatali kapu rendelkezésre 
állása szerinti. 
A befogadott adatigényléseket a Hivatal munkaidőben teljesíti.  
 
23.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a magasabb 
szintű jogszabályok és az érintett szervezeti egység belső eljárási rendjének szabályozása 
biztosítja. 
 
23.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 
A hivatal nem kezdeményez információátadást elsődleges adat változása esetén. Automatizált 
formában elérhető információátadási felület hiányában az adatok módosulásáról automatikusan 
partner szervezetet nem értesít. 
 
23.1.5.3. Az ING1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 
23.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 
belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 
Az Eüsztv. szerint a jelen Szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint. 
 
A módosításra okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követően Kecskemét Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárság a Szabályzat módosításához szükséges 
információkat összegyűjti, elkészíti a szükséges módosításokat és jóváhagyásra megküldi a 
jegyzőnek. 
 
A jegyző a módosítás jóváhagyását követően intézkedik annak Eüsztv. szerinti közzététele és 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére történő bejelentése iránt. A módosítást közzé 
kell tenni Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján. 
 
23.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
Jelen Szabályzat szerinti információátadási szolgáltatás megszüntetésre kerül: 

a) a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor, 
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b) amennyiben az információ kikerül a jelen Szabályzatban foglalt információk köréből. 
 
Az információátadási szolgáltatást a fenti feltétel(ek) fennállása esetén a megszüntetésre okot 
adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megszünteti. 
A megszüntetés tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a jegyző bejelenti 
az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés tényének 
Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján történő közzétételéről. 
 
24. Hivatal vízügyi igazgatás szakterülete 
 
24.1. Információforrások rendszerének tartalma 
24.1.1. Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
 
 Iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

 A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet 

 A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 

 Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása 
 
Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Vízügyi igazgatás 
Vízjogi engedélyezési eljárás 
(fúrott kút, egyedi víztisztító 
berendezés) 

a) létesítési engedély 
b) üzemeltetési engedély 
c) fennmaradási engedély 
d) megszüntetésre vonatkozó engedély 
e) kérelem elutasítása 
f) kötelezés 
g) bírság kiszabása 

 
 Kiadott szakhatósági állásfoglalások 

            Nincs 
 

 Szerződési kötelezettségek felsorolása 
Nincs 

 
24.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Rész-
ben/Nem) 

Jogszabá
-lyi 

hivatko-
zás 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
24.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles 
adat rövid, 

Közhiteles 
adat 

jogszabályi 

Nyilvá-
nos 

(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 




