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I. Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási 

szabályzat alapadatai 

1. Az együttműködő szerv alapadatai 

Hivatalos teljes név Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala 

Adószám 15394909-2-13 

2. Az információátadási szabályzat alapadatai 
  

Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése 

Egységes Egyedi 
 

2.1. Egyedi információátadási szabályzat alapadatai 

Egyedi információátadási szabályzat 
megnevezése 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Információátadási Szabályzat 

Verzió 1.1 

Kiadás dátuma 2018. január 1. 

Hatályosság kezdete 2018. január 15. 

Irányító államigazgatási szerv/országos 
kamara vezetőjének jóváhagyása  

Igen/Nem 

  



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

adatátadási felületek adatai 

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai) 
 
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény Együttműködő szervek közötti elektronikus kapcsolattartás XI. fejezete 
szempontjából meghatározott szakterületek (ügycsoportok) az alábbiak: 


Adóügyek  
Hatósági ügyek 

Ipar-és kereskedelmi ügyek 
Anyakönyvi igazagatás 
Birtokvédelmi tárgyú ügyek 
 Környezetvédelemi és természetvédelmi tárgyú ügyek 
Egyéb hatósági ügyek  
 

Szociális és gyermekvédelmi ügyek 
Köznevelési ügyek 

 

 

2. Az együttműködő szerv adóügyi szakterülete 

 
 Információforrások regiszterének tartalma 

 
 Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok 
felsorolása 

 
Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása: 

 

Ügy megnevezése  Érdemi döntések megnevezése 

Adóügyek 

Helyi iparűzési adó ügy a) 
b) 

 
c) 
 

bejelentés alapján adózók nyilvántartásba vétele 
adókötelezettség megállapítása adóbevallás illetve 
önellenőrzés alapján 
adóelőleg módosítása egyszerűsített végzéssel 

Idegenforgalmi adó/ 
Magánfőzők jövedéki 
adója 

a) 
b) 

bejelentés alapján adózók nyilvántartásba vétele 
adókötelezettség megállapítása adóbevallás illetve 
önellenőrzés alapján 

Építményadó és telekadó ügy a) 
 
 
b) 

 
c) 
 

adókötelezettség megállapítása, 
módosítása, megszüntetése adóbevallás 
alapján határozattal 
adókötelezettség megállapítása, megszüntetése 
hivatalból határozattal 
adómentességi nyilatkozat elfogadása határozattal 

Gépjárműadó ügy a) 
 
 
b) 
 
c) 

adókötelezettség megállapítása, 
módosítása, megszüntetése hatósági 
adatszolgáltatás alapján határozattal 
adóbevallás alapján mentesség elbírálása 
határozattal   
adóbevallás alapján adókötelezettség 



 
 
 

Ügy megnevezése  Érdemi döntések megnevezése 

Végrehajtás munkabérre 
és egyéb járandóságra 
(nyugdíj) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

letiltás kiadása 
letiltás módosítása 
letiltás sürgetése 
letiltás visszavonása 
letiltást nem foganatosító munkáltató kötelezése 

Ingatlan-végrehajtás a) 
b) 
c) 

jelzálogjog, végrehajtási jog bejegyezése 
végrehajtás szüneteltetése 
jelzálogjog, végrehajtási jog törlése 

Ingó végrehajtás   

Intézkedés egy évi 
adótételt meghaladó 
gépjárműadó- tartozás 
miatt 

a) 
 
b) 

gépjármű forgalomból történő 
kivonásának kezdeményezése 
gépjármű forgalomba visszahelyezésének 
kezdeményezése 

Végrehajtási költségek 
előírása 

igazgatási szolgáltatási díj, végrehajtási költségátalány 
előírása, végrehajtási költség előírása (ingatlan- 
végrehajtás) 

Adók módjára 
behajtandó köztartozás 

a) 
 
b) 
c) 

nyilvántartásba 
vétel  
végrehajtás 
végrehajtás felfüggesztése 

 

 
 

szüneteltetése 
határozattal 
 

Túlfizetéssel 
kapcsolatos eljárás 

a) 
b) 
c) 
d) 

végrehajtás keretében számlák közötti 
átszámolás kérelemre számlák közötti 
átszámolás visszautalás teljesítése 
visszatartási jog gyakorlása végzéssel 

Adó-és értékbizonyítványok hatósági bizonyítvány kiállítása 
Adóigazolás hatósági bizonyítvány kiállítása 
Fizetési könnyítési 
kérelmek (részletfizetési 
kérelem, fizetési halasztási 
kérelem, 
méltányossági kérelem) 

a) 
b) 

kérelem elbírálása határozattal 
eljárási illeték meg nem fizetése esetén 
illeték megfizetésére kötelezés 
határozattal 

Igazolási kérelem kérelem elbírálása határozattal 
Adóellenőrzés adóvizsgálat eredményének megállapítása 

határozattal 
Hátralékkezelés a) 

b) 
c) 
 
d) 
 
e) 

fizetési felszólítás 
végrehajtási eljárás kezdeményezése 
tartozás átterhelése  örökösre / 
jogutódra 
felszámolási/végelszámolási eljárásokhoz 
kapcsolódó hitelezői igény bejelentése 
kényszertörlési eljárásokhoz kapcsolódó 
követelés bejelentése 

Végrehajtás pénzintézetnél 
vezetett számlára 

a) 
b) 

hatósági átutalási megbízás kiadása, 
hatósági átutalási megbízás 
visszavonása 



Kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást) 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a fenti ügyekben nem ad ki szakhatósági 

állásfoglalást. 
 

Szerződéskötési kötelezettségek felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek 

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): 

Nincs ilyen szerződéses kötelezettség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Nyilvántartások összefoglaló táblázata 
 
 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Részbe
n/Nem) 

Közzététel 
helye 

Közhiteles (I/N) 
Jogszabály
i 
hivatkozá
s 

 
ÖNKADÓ 

Az önkormányzat 
hatáskörébe tartozó 
adók és adók módjára 
behajtandó 
köztartozások 
jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
nyilvántartása 

Nem  - Nem. 37/2015 (XII.28) 
NGM rendelet, 
1990. évi C. törvény a 
helyi adókról 

 

 
 A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 
 
Nincs közhitelesen nyilvántartott adat. 

 
 A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

 

 

Adat rövid, köznapi 

neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

 

Nyilvános 

(I/N) 

 

Átadhat

ó 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 

nyilvántart

ásban 

szerepel 

Természetes személy 

adózó családi és 

utóneve 

- Elsődleges - N I Egyszerű ÖNKADÓ 

születési hely, idő - Elsődleges - N I Egyszerű ÖNKADÓ 



 

 

 

 

Születési családi és 

utónév 

- Elsődleges - N I Egyszerű ÖNKADÓ 

Anyja születési családi 

és utóneve 

- Elsődleges - N I Egyszerű ÖNKADÓ 

Lakcím - Elsődleges - N I Egyszerű ÖNKADÓ 

Lakóhely - Elsődleges - N I Egyszerű ÖNKADÓ 

Értesítési cím - Elsődleges - N I Egyszerű ÖNKADÓ 

Adóazonosító jele - Elsődleges - N I Egyszerű ÖNKADÓ 



 

 

 

 

 

Adószám - Elsődleges - I I Egyszerű ÖNKADÓ 

        



 

 

 

 

 Az információátadási felületek, szolgáltatások 
A fejezetben feltüntett adatok nyilvánossága: Nyilvános 

A Polgármesteri Hivatal külön információátadási felületet nem működtet. Az információ kérést, 

amennyiben annak teljesítését elektronikus úton kérik, a Hivatal Biztonságos Kézbesítési 

Szolgáltatáson keresztül teljesíti, amelynek elérését   a www.erd.hu honlapon teszi közzé. A BKSZ 

cím megnevezése: ERDPH 

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A 2.1.5. pontban nevezett módon felül nincs egyéb információátadási felület. Olyan esetben, amikor 

a Hivatal az adatközlő, a fogadó szerv által előírt adatközlési feltételeket alkalmazza, ezekre az 

esetekre a Hivatal információátadási szabályzata nem terjed ki, így az ezzel kapcsolatos felületeket 

sem tartalmazza (MÁK, KSH, NAV stb.).  

 

2.1.5.2.  Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal nem működtet ilyen felületet. 

2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk 

köre, leírása 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nem működtet ilyen felületet, így nem értelmezhető 

az ezen a felületen átadható információk köre sem. 

2.1.5.2.2. Az adatátadás műszaki és technikai feltételei 

  

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános   

Az információ átadása érdekében a Polgármesteri Hivatal Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatási 

címet biztosít, melyet  a www.erd.hu- oldalon tesz közzé.   

A kézbesítési címre történő küldés nem kötött előzetes regisztrációhoz. A szolgáltatás igénybe 

vételéhez, információátadás iránti kérelem benyújtásához szükséges műszaki feltétel a fogadó szerv 

oldalán egy széles körben elérhető böngészőprogram, valamint egy működő levelezőprogram.  

 
A Polgármesteri Hivatal feladatra kijelölt munkatársa munkanaponként egyszer ellenőrzi a 
biztonságos kézbesítési szolgáltatás címre érkezett küldeményeket. A Polgármesteri Hivatal 
feladatra kijelölt munkatársa az ellenőrzéssel egyidejűleg visszaigazolja az  elektronikus levélcímre 
kézbesített küldemény kézhezvételét.  A Polgármesteri Hivatal az elektronikus kapcsolattartásra 
szolgáló elérhetőségét annak megváltozása esetén a változás előtt 8 nappal közzéteszi.  
 

2.1.5.2.3. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

 
Az információt igénylő szervnek a biztonságos kézbesítési címre eljuttatott megkeresésében 
biztosítania kell a küldeménybe foglalt nyilatkozatot megtevő személy elektronikus 
azonosíthatóságát, a küldemény sértetlenségét, igazolnia kell a küldemény kézbesítését, valamint a 
küldemény kézbesítésének időpontját.  
Az információhoz való hozzáférésre való jogosultság indokolását az együttműködést igénylő 
szervnek fel kell tüntetnie a megkeresésében oly módon, hogy feltünteti az információkérés célját, 
az ügy típusát, valamint az ügy számát, amelynek elintézéséhez az információt igénylik.  
 

http://www.erd.hu/
http://www.erd.hu-/


 

 

A Polgármesteri Hivatal biztonságos elektronikus kézbesítési módnak tekinti a közzétett 
biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségére való kézbesítést. A kézbesítés 
joghatásai az együttműködő szerv általi elküldést követő munkanapon állnak be.  A nem a közzétett 
biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségére történő kézbesítés joghatással 
nem járó, tájékoztató jellegű kapcsolattartásnak minősül.  
 
Az elsődleges és másodlagos információforrásból rendelkezésre álló információt az együttműködő 
szerv az erre irányuló elektronikus úton előterjesztett információátadás iránti megkeresés 
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül elektronikus úton továbbítja, vagy ha az információ 
továbbításának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, azt megtagadja, és erről a kezdeményező 
együttműködő szervet az indokok megjelölésével tájékoztatja.  
 
Ha az információ továbbítását igénylő együttműködő szerv az információ továbbításának a 
megtagadásával nem ért egyet, az együttműködő szervek kötelesek egymással 3 munkanapon belül 
egyeztetni.  
 

2.1.5.2.4. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

 
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános 
 
 A Polgármesteri Hivatal vállalja, hogy minden héten hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16.30, pénteken 
8:00 és 12:00 óra között, 98 %-ban biztosítja a rendszer, és ezáltal az elektronikus ügyintézés 
elérhetőségét. 
 Mind a Polgármesteri Hivatal mind más, az elektronikus ügyintézési folyamatban közreműködő 
szerv részéről a tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) 
időtartama nem számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás 
számításakor nem kell figyelembe venni. 
A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje – amennyiben az a 
karbantartási ablakban történik –, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti. 

2.1.5.2.5.  Az átadott információ hitelességének biztosítása 

 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nem nyilvános 
 
A nyilvántartásban vezetett adatokban bekövetkezett változás esetén a nyilvántartás vezetésével 
megbízott ügyintéző a nyilvántartás vezetésére vonatkozó ágazati jogszabályban meghatározott 
határidőn belül, amennyiben a jogszabály határidőt nem szab meg, 5 munkanapon belül átvezeti a 
változást. 
 
 

2.1.5.2.6. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

 

Az elsődleges információforrás az információ megváltozása esetén információátadást kezdeményez 
annál az együttműködő szervnél, amely tőle az információt jogszabállyal rendszeresített 
nyilvántartásába vette át. Ennek keretében az együttműködő szerv biztonságos kézbesítési címére 
továbbítja a megváltozott adattartalomról szóló tájékoztatást az ügyirat megjelölésével. 
 

2.1.5.2.7. Inferfész-specifikáció 

 
Nincs külön interfész. 



 

 

2.1.6. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő 
eljárás, ezen belül azinformációátadási szolgáltatás igénybevevői 
tájékoztatásának rendje 
 
Az E-ügyintézési törvény alapján jelen szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint. 
 
A módosításra okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követő 10 munkanapon belül a 
Polgármesteri Hivatal a szabályzat módosításához szükséges információkat összegyűjti, majd a 
rákövetkező 10 munkanapon belül elkészíti a szükséges módosításokat. 
 
A módosítás előkészítése során áttekinti a műszaki lehetőségeket és igényeket, az adatigénylők 
körét és az adatigénylés jellegét. Amennyiben a módosítás jelentős részben érinti az 
információátadásra használt eddigi műszaki megoldást, és annak igénybe vétele ezáltal érinti az 
információt igénylő műszaki adottságait, felkészültségét is, a jegyző külön egyeztet az együttműködő 
szervvel. 
 
Amennyiben a módosítás az adatigénylésre és felhasználásra való jogosultság feltételeit, a 
megkeresésben rögzítendő adatokat, nyilatkozatokat érinti, a jegyző a módosítás tervezetét 
honlapján közzéteszi. 
 
A jegyző a módosításokkal elkészült új szabályzatot 10 munkanapon belül jóváhagyja és intézkedik 
annak E-ügyintézési törvény szerinti közzététele és az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére 
történő bejelentése tekintetében. 
 
Az információátadási szabályzat módosítás legkorábban a közzétételt követő 15. napon lép hatályba. 
 

 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 30 nappal a jegyző bejelenti az 
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés tényének a 
Polgármesteri Hivatal honlapján, valamint az együttműködő szervek számára fenntartott felületen 
történő közzétételéről. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Az együttműködő szerv hatósági (ipar- és kereskedelmi) 

szakterülete 
 

3.1. Információforrások regiszterének tartalma 
 

3.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok 
felsorolása 

 

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

 

Ügy megnevezése  Érdemi döntések megnevezése 

Hatósági ügyek 

Lakcímrendezés a.)  megállapítás 
b.)  visszautasítás 
c.) eljárás megszüntetése 

Lakcím fiktívvé nyilvánítása a.) megállapítás 
b.)  visszautasítás 
c.) eljárás megszüntetése 

Életbenlét, életvitelszerű egyedül 
lakás igazolása céljából hatósági 
bizonyítvány kiállítása iránti 
eljárás 

a.) hatósági bizonyítvány kiállítása 
b.) Visszautasítás 

Állatvédelmi eljárás 

 

a.) településen tartott ebek összeírása,  
b.) kötelezés 
c.) bírságot kiszabó 
e.) állattartás megtiltása 
f.) állatelkobzás 
g.) eb veszélyessé nyilvánításáról döntés 
h.) méhészek nyilvántartásba vétele 
i.) méhcsaládok tartási helyének nyilvántartása 
j.) ENAR nyilvántartás vezetése 

 
 

Anyakönyvi igazgatás 

Anyakönyvi nyilvántartások elektronikus anyakönyvi nyilvántartás EAK 
rendszer 
papíralapú anyakönyvi nyilvántartás 

a.) apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása 
b.) anyakönyvi és névváltoztatási okiratok 

nyilvántartása 
c.) apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása 
d.) anyakönyvi események nyilvántartása 
e.) családi állapot nyilvántartása 
f.) származási hely nyilvántartása 
g.) állampolgárság nyilvántartása 
h.) névviselés 

 
 
 

Házasságkötéssel kapcsolatos 
kérelmek elbírálása 

felmentés a várakozási idő alól, hivatali helyiségen 
kívüli házasságkötés 

a.) kérelemnek helyt adó  
b.) visszautasítás 

Birtokvédelmi tárgyú ügyek 

Birtokvédelmi eljárás a

) 
b
) 

a.) kérelemnek helyt adás,  

b.) kérelemnek részben helyt adó 

c.) kérelem visszautasítása 

 

 



 

 

Környezetvédelemi és természetvédelemi tárgyú hatósági eljárások 

Parlagfű elleni védekezés és egyéb 

növényi károsítók 

 a.) közérdekű védekezés elrendelése 

b.) kötelezés 

Fás szárú növényekkel kapcsolatos 

eljárás  

 a.) fakivágás engedély 

b.) fapótlási kötelezés 
c.) visszautasítás 

A környezeti zaj-, és 

rezgésvédelemmel kapcsolatos 
eljárás 

 a.) zajkibocsátási határérték megállapítás ( nem 

közterület esetén) 
b.) visszautasítás 

c.) kötelezés 
d.) zajbírság kiszabása 

A hulladékgazdálkodási szabályok 

megsértése 

 a.) hulladékgazdálkodási bírság 

b.) kötelezés 

Helyi természetvédelmi terület és 
védett természeti értéket érintő 

engedélyezési eljárás 

 a.) létesítési, vagy tevékenység végzésre 
vonatkozó engedély 

b.) kérelem visszautasítása 
c.) kötelezés 

d.) bírság kiszabása 

Ipar és kereskedelmi ügyek 

Szálláshely szolgáltatás végzők 

nyilvántartásba vétele iránti 

eljárás 

a

) 

b

) 

c

) 

d

) 

e

) 

a.) nyilvántartásba bejegyzés,  

b.) törlés,  

c.) felhívás határidővel jogszerű állapot 

helyreállítására 

d.) szálláshely ideiglenes bezárása,  

e.) szálláshely azonnali bezáratása,  

f.) ismételt felhívás és bírság 

Ipari tevékenységet folytatók 

nyilvántartásba vétele iránti 

eljárás 

Engedélyköteles tevékenység esetén: 

a) tevékenység engedélyezés és

nyilvántartásba bejegyzés, 

b) kérelem visszautasítása, 

c) tevékenységgyakorlás ideiglenes felfüggesztése, 

vagy ideiglenes bezáratás, 

d) tevékenység megtiltás és engedély visszavonás 

Bejelentés-köteles tevékenység esetén: 

a) nyilvántartásba bejegyzés, törlés, 

b) tevékenységgyakorlás ideiglenes felfüggesztése, 

vagy ideiglenes bezáratás, 
c) tevékenység megtiltása, nyilvántartásból törlés 

Nem üzleti célú közösségi, 

szabadidős szálláshely 

szolgáltatási tevékenységet 

végzők nyilvántartásba vétele 
iránti eljárás 

a

) 

b

) 

c

) 

a.) nyilvántartásba bejegyzés, 

b.) törlés,  

c.) szálláshely átminősítés, 

d.) tevékenység megtiltás 

e.) felhívás kifogásolt állapot 

megszüntetésére 

Zenés, táncos rendezvények 

nyilvántartásba vétele iránti 

eljárás 

a

) 

b

) 
c
) 

a.) rendezvénytartási engedély, 

b.) kérelem visszautasítása,  

c.) engedély visszavonás 



 

 

Vásárok, piacok 

nyilvántartásba vétele iránti 

eljárás 

a

) 

 

b

) 

c

) 

d

) 
e
) 

a.) vásár-, vagy piactartási engedély és 

nyilvántartásba bejegyzés, 

b.) vásár-, vagy piactartási kérelem visszautasítása,  

c.) vásár, vagy piac ideiglenes bezáratása,  

d.) vásár, vagy piac azonnali bezáratása, 
e.) szolgáltatásnyújtás tilalma 

Helyi termelői piac 

nyilvántartásba vétele iránti 

eljárás 

a

) 

b

) 

a.) nyilvántartásba bejegyzés,  

b.) törlés,  

c.) tevékenység megtiltása, nyilvántartásból törlés 

d.)  bírság kiszabása 

Működési engedéllyel 

rendelkező, illetve bejelentett 

üzletek nyilvántartásba vétele 

iránti eljárás 

Engedélyköteles tevékenység esetén: 

a.) tevékenység engedélyezés és nyilvántartásba 

bejegyzés 

b.) kérelem visszautasítása 

c.) az üzlet ideiglenes bezáratása 

d.) az üzlet azonnali bezáratása 

e.) tevékenység gyakorlásának megtiltása 

f.) egyes szolgáltatásnyújtás megtiltása 

g.) éjszakai nyitvatartás korlátozása 

h.) engedély visszavonása és nyilvántartásból törlés 

i.) bírság kiszabása 

Bejelentés köteles tevékenység esetén 

a.) nyilvántartásba bejegyzés 

b.) nyilvántartásból törlés 

c.) üzlet ideiglenes bezáratása 

d.) üzlet azonnali bezáratása 

e.) tevékenységgyakorlás megtiltás 

f.) egyes szolgáltatásnyújtás megtiltása 

g.) éjszakai nyitvatartás korlátozása 

h.)  nyilvántartásból törlés 

i.) bírság kiszabása 

 

Bevásárlóközpontok 

nyilvántartásba vétele iránti 

eljárás 

a.)  a.) nyilvántartásba bejegyzés, törlés 

b.) tevékenység megtiltás, és bírság kiszabása 

c.) nyilvántartásból törlés 



 

 

Kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki szakhatósági állásfoglalást) 

 

Állatkert létesítésének, 

működésének engedélyezésére 

irányuló eljárásban. 

A különösen és közepesen 

veszélyes állat tartására, 

szaporítására, elidegenítésére, 

megvételére, illetve 

bemutatására irányuló 

engedélyezési eljárásban. 

 (71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 9. melléklet) 

 

Településrendezési eszköznek és 

településfejlesztési tervnek való 

megfelelés kérdésében. 

 531/ 2017. (XII.29.) Korm. rendelet 

Szerződéskötési kötelezettségek felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő: 

Szerződés tárgya Szerződéskötést elrendelő jogszabály 

Ellátási szerződés megkötése 1993. évi III. törvény 91. § (1) bekezdés c) pont és 120. § 

Egészségügyi alapellátás 2015. évi CXXIII. törvény 

körében feladat-ellátási 2000. évi II. törvény 

szerződés (háziorvosi, házi  
gyermekorvosi, fogorvosi,  
tevékenységre vonatkozóan)  

 

. 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 
 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az alábbi nyilvántartásokat vezeti. 
 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Részben/N
em) 

Közzététel helye Közhiteles (I/N) 
Jogszabály
i 
hivatkozá
s 

Ebek nyilvántartása Ebek nyilvántartása, 
jogszabályi 
kötelezettség alapján 

Nem nyilvános. - Nem közhiteles. Állatvédelmi 
törvény 42/B. § 

Nyilvántartás a 
kereskedelmi 
tevékenységekről 

kereskedelem- 
igazgatási 
nyilvántartás, 
jogszabályi 
kötelezettség 
alapján 

Nyilvános. honlap Nem közhiteles. 210/2009 (IX.29) 
Korm. rend 

Nyilvántartás a 
telephelyekről 

Telephelyek 
nyilvántartása 
jogszabályi 
kötelezettség 
alapján 

Nyilvános. honlap Nem közhiteles. 57/2013 (II.27.) 
Korm. rend 

Nyilvántartás 
szolgáltatási 
tevékenység tiltásáról 

Szolgáltatási 
tevékenység 
tiltásáról vezetett 
nyilvántartás 
jogszabályi 
kötelezettség 
alapján 

Nem nyilvános. - Nem közhiteles. szolgáltatási 
tevékenység 
megkezdésének és 
folytatásának 
általános 
szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. 
törvény 29. § (1) 
bekezdése 

Nyilvántartás 
vásárokról és 
piacokról 

Vásárokról és 
piacokról vezetett 
nyilvántartás 
jogszabályi 
kötelezettség 
alapján 

Nem nyilvános. - Nem közhiteles. 55/2009. (III.13.) 
Korm. rendelet 



 

 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Részben/Ne
m) 

Közzététel helye Közhiteles (I/N) 
Jogszabályi 
hivatkozás 

Méhészeti 
tevékenységet 
folytatók 
nyilvántartása 

Méhészek 
nyilvántartása 
jogszabályi 
kötelezettség szerint 

Részben nyilvános. honlap Nem közhiteles 70/2003. (VI. 27.) FVM 

rendelet 

a méhállományok 

védelméről és a mézelő 

méhek egyes 

betegségeinek 

megelőzéséről és 

leküzdéséről 

 

Nyilvántartás a 
rendezvénytartási 
engedélyekről 

Nyilvántartás a 
rendezvénytartási 
engedélyekről 
jogszabályi 
kötelezettség szerint 

Részben nyilvános honlap közhiteles 23/2001.( III.8.) Korm. 

rendelet a zenés, táncos 

rendezvények 

működésének 

biztonságosabbá 

tételéről 

Nyilvántartás a 
szálláshely 
szolgáltatási 
tevékenységekől 

Nyilvántartás a 
szálláshely szolgáltatási 
tevékenységekről 
jogszabályi 
kötelezettség szerint 

Részben nyilvános honlap közhiteles 239/2009.X.20.) Korm. 

rendelet a szálláshely-

szolgáltatási 

tevékenység 

folytatásának részletes 

feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának 

rendjéről. 

Építésügyi hatósági 
eljárás nyilvántartása 

Jogszabályi kötelezettség 
alapján 

Nem - Nem 312/2012. (XI.08.) 
Korm. rendelet 



 

 

Elektronikus 
anyakönyvi 
nyilvántartás 

Jogszabályi kötelezettség 
alapján 

Nem -- Igen 2010. évi I. törvény az 
anyakönyvi eljárásról 
32/2014. (V. 19.) KIM 
rendelet az 
anyakönyvezési 
feladatok ellátásának 
részletes szabályairól 

Hagyatéki nyilvántartó elhunyt, hozzátartozó, 
közjegyző  
adatai, elhunyt vagyontárgyai 
 

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

 

3.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 
Nincs nyilvántartva közhiteles adat. 

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

 

Adat rövid 

neve 

 

 

Adat értelmezése 

 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 
jelölése 

 

Nyilvános 

(I/N) 

 

Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

to 
-matikus) 

 

Nyilvántartás

- ban 

szerepel 

Igen/Nem 

Ha       

nyilvántartás

ban szerepel, 

melyikben 

címadatok, 

 

Az eb tulajdonosának 

címadatai, 

elérhetősége 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Ebek 

nyilvántartása 

címadatok, 

családi és 

utónév 

Az eb tulajdonosának 

családi és utóneve, 

elérhetősége 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Ebek 

nyilvántartása 

Az eb adatai Az eb fajtája vagy a 

fajta jellege vagy a 

keverék mivoltára való 

utalás, továbbá 
neme, születési ideje, 
színe és hívóneve 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Ebek 

nyilvántartása 



 

 

 

 

 

Adat rövid 

neve 

 

 

Adat értelmezése 

 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 
jelölése 

 

Nyilvános 

(I/N) 

 

Átadh

ató 

(I/N

) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

to 
-matikus) 

 

Nyilvántartás

- ban 

szerepel 

Igen/Nem 

Ha       

nyilvántartás

ban szerepel, 

melyikben 

Címadatok Az eb tartási helye Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Ebek 

nyilvántartása 

Transzponder 

beültetés 

adatai 

A beültetett 

transzponder sorszáma, 

a beültetés időpontja, a 

beültetést végző 

szolgáltató állatorvos 

neve, a kamarai 

bélyegző száma 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Ebek 

nyilvántartása 

Ivartalanítási 

adatok 

Ivartalanított eb esetén 

az ivartalanítás 

időpontja, az 

ivartalanítást végző 

szolgáltató állatorvos 

neve, kamarai 

bélyegző száma 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Ebek 

nyilvántartása 

Oltási 

adatok 

Az eb oltási könyvének 

száma, az azt kiadó 

szolgáltató állatorvos 

neve, kamarai bélyegző 
száma 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Ebek 

nyilvántartása 

Veszettség 

elleni oltás 

időpontja 

Az eb veszettség elleni 

védőoltásainak időpontja 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Ebek 

nyilvántartása 

 

 

 



 

 

 

Adat rövid 

neve 

 

 

Adat értelmezése 

 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodla

gos 

esetén 

az 

elsődleg

es forrás 
jelölése 

 

Nyilvános 

(I/N) 

 

Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

to 
-matikus) 

 

Nyilvántartás

- ban 

szerepel 

Igen/Nem 

Ha       

nyilvántartás

ban szerepel, 

melyikben 

Oltóanyag 

információk 

Az eb veszettség 

elleni védőoltásai 

során használt 

oltóanyag, annak 

gyártási száma, 

valamint az oltást 

végző szolgáltató 

állatorvos neve, 

kamarai bélyegző 

száma 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Ebek 

nyilvántartása 

Veszettség 

megfigyelési 

adatok 

A veszettség 

szempontjából 

aggályos eb 

megfigyelési 

státuszának ténye, 
időpontja 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Ebek 

nyilvántartása 

Kisállat 

útlevéllel 

adatai 

Kisállat útlevéllel 

rendelkező eb esetén 

az útlevél száma, 

kiállításának 

időpontja, a kiállító 

szolgáltató állatorvos 

neve, kamarai 

bélyegző száma 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Ebek 

nyilvántartása 

Veszélyessé 

minősítés 

adatai 

Az eb veszélyessé 

minősítésének 

tényére és időpontjára 

vonatkozó adat 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Ebek 

nyilvántartása 

 



 

 

 

 
Adat rövid 

neve 

 
 

Adat értelmezése 

 
Elsődleges/ 
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

 
Nyilváno

s (I/N) 

 
Átadható 

(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás 
módja 

(Egyszerű/A
uto 

-matikus) 

 
Nyilvántart

ás- ban 
szerepel 

Igen/Nem 

Ha       
nyilvántartás
ban szerepel, 

melyikben 

Származási 
igazolás másolata 

Elismert tenyésztő 
szervezet által 
törzskönyvezetteb 

esetén aszármazási 

igazolás másolata 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Ebek 
nyilvántartása 

A fenntartó 
adatai 

A fenntartó neve, 
lakcíme vagy 
székhelye, 
cégjegyzékszáma, 
egyéni vállalkozó 
nyilvántartási száma 
vagy bírósági 
nyilvántartásba vételi 
száma, email címe 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 
vásárokról és 
piacokról 

Az üzemeltető 
címadatai, családi 
és utóneve, 
elérhetősége 

Az üzemeltető 
neve,lakcíme vagy 
székhelye, e-mail 
címe 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 
vásárokról és 
piacokról 

Engedély száma Engedély száma Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 

vásárokról és 

piacokról 

Engedélyezett 
szolgáltatási 
tevékenység 

 Engedélyezett   
szolgáltatási 
tevékenység 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 
vásárokról és 
piacokról 

A termelői piac 
címadatai, 
nyitvatartása, 
üzemeltetési 
rendje 

A helyi termelői piac 
elnevezése, címe, 
helyrajzi száma, 
nyitva tartása, 
üzemeltetési rendje 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 
vásárokról és 
piacokról 



 

 

 

 

 

 
Adat rövid 

neve 

 
 

Adat értelmezése 

 
Elsődleges/ 
Másodlagos 

Másodlago
s esetén az 
elsődleges 

forrás 
jelölése 

 
Nyilván

os 
(I/N) 

 
Átadhat

ó 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/Auto 

-matikus) 

 
Nyilván
tartás- 

ban 
szerepe

l 
Igen/N

em 

Ha       
nyilvántartás
ban szerepel, 

melyikben 

Szakmai 
biztosíték 
adatai (EU) 

Ha jogszabály az adott 
szolgáltatási tevékenység 
megkezdésére vagy folytatására 
való jogosultság feltételeként 
szakmai biztosíték meglétét írja 
elő, a bejelentés tartalmazza a 
szolgáltató nyilatkozatát arról, 
hogy rendelkezik-e megfelelő 
szakmai biztosítékkal, valamint a 
szakmai biztosítékot nyújtó 
szervezet nevéről és a szakmai 
biztosítékot megalapozó 
szerződés 
azonosításhoz szükséges 
adatokról, a szakmai biztosítékkal 
fedezett kockázatokról, a szakmai 
biztosíték területi hatályáról és a 
szakmai biztosíték összegéről vagy 
az abban foglalt garancia felső 
határáról. 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 
vásárokról és 

piacokról 

 
 
 



 

 

 
Adat rövid 

neve 

 
 

Adat értelmezése 

 
Elsődleges/ 
Másodlagos 

Másodlago
s esetén az 
elsődleges 

forrás 
jelölése 

 
Nyilván

os 
(I/N) 

 
Átadható 

(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás 
módja 

(Egyszerű/A
uto 

-matikus) 

 
Nyilvántartá

s- ban 
szerepel 

Igen/Nem 

Ha       
nyilvántartá

sban 
szerepel, 

melyikben 

A határon 
átnyúló 
szolgáltatás 
nyújtás 
keretében 
folytatni 
kívánt 
tevékenységr
e vonatkozó 
szolgáltató 
adatok 

A szolgáltató 
állampolgársága, más EGT-
államban honos, ott 
nyilvántartásba vett jogi 
személy vagy jogi 
személyiséggel nem 
rendelkező szervezet 
esetén a honossága 
szerinti EGT-állam 
nyilvántartásának 
megnevezése és a 
szolgáltató 
nyilvántartási száma 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 
vásárokról és 

piacokról 

EGT-állam 
megjelölése 

A szolgáltató 
letelepedésének helye 
szerinti  EGT-állam 
megjelölése 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 
vásárokról és 

piacokról 



 

 

 
 
 

 
Adat rövid 

neve 

 
 

Adat értelmezése 

 
Elsődleges/ 
Másodlagos 

Másodlago
s esetén az 
elsődleges 

forrás 
jelölése 

 
Nyilváno

s (I/N) 

 
Átadható 

(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás 
módja 

(Egyszerű/A
uto 

-matikus) 

 
Nyilvántart

ás- ban 
szerepel 

Igen/Nem 

Ha       
nyilvántartásb

an szerepel, 
melyikben 

Szolgáltatói 
nyilatkozat 

A szolgáltató azon 
nyilatkozata, hogy a 
tevékenységet határon 
átnyúló 
szolgáltatásnyújtás 

keretében kívánja 

folytatni 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 
vásárokról és 

piacokról 

Hatósági 
engedély 
adatai 

Az engedélyező vagy 
nyilvántartást vezető 
hatóság megnevezése és 
a szolgáltató 
engedélyének száma 
vagy nyilvántartási 
száma, ha a szolgáltató 
szolgáltatási 
tevékenysége a 
szolgáltató 
letelepedésének helye 
szerinti EGT- államban 
engedélyhez vagy 
nyilvántartásba 
vételhez kötött 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 
vásárokról és 
piacokról 

Méhcsaládok 
száma és a 
terület 
megjelölése 

A méhcsaládok száma, 
az elhelyezésre 
szolgáló terület 
pontos 
megjelölése 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Méhészeti 
tevékenységet 
folytatók 
nyilvántartása 



 

 

 

 

 

 

Adat rövid 

neve 

 

 

Adat 

értelmezése 

 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 
jelölése 

 

Nyilvános 

(I/N) 

 

Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

to 
-matikus) 

 

Nyilvántartás

- ban 

szerepel 

Igen/Nem 

Ha       

nyilvántartás

ban szerepel, 

melyikben 

Letelepedési 

idő 

A letelepedés 

ideje 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Méhészeti 

tevékenységet 

folytatók 
nyilvántartása 

 

 

 

 

Adat rövid neve 

 

 

Adat 

értelmezése 

 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 
jelölése 

 

Nyilvános 

(I/N) 

 

Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

to 
-matikus) 

 

Nyilvántartás

- ban 

szerepel 

Igen/Nem 

Ha       

nyilvántartás

ban szerepel, 

melyikben 

Az üzemeltető 

címadatai, családi 

és utóneve, 

elérhetősége, 

cégjegyzékszáma

, egyéni 

vállalkozó 

nyilvántartási 

száma, vagy 

bírósági 

nyilvántartásba 

vételi száma 

címadatai, 

családi és 

utóneve, 

cégjegyzékszá

m,egyéni 

vállalkozó 

nyilvántartási 

száma vagy 

bírósági 

nyilvántartásb

a 

vételi száma, 

email címe 

      Nyilvántartás 

vásárokról és 

piacokról 



 

 

Az üzemeltető 

címadatai, családi 

és utóneve, 

elérhetősége 

Az üzemeltető 

neve, lakcíme 

vagy székhelye,  

e-mail 
címe 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 

vásárokról és 

piacokról 

Engedély száma Engedély 

száma 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 

vásárokról és 
piacokról 

Engedélyezett 

szolgáltatási 
tevékenység 

Engedélyezett 

szolgáltatási 

tevékenység 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 

vásárokról és 

piacokról 

A termelői piac 

elnevezése, 

címadatai, nyitva 

tartási ideje, 

üzemeltetési 

rendje  

A helyi 

termelői piac 

elnevezése, 

címe, helyrajzi 

száma,nyitva 

tartása, 

üzemeltetési 

rendje 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 

vásárokról és 

piacokról 

A területhasználat 

jogcíme 

A területhasználat 

jogcíme 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 

vásárokról és 
piacokról 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       



 

 

 

 

 

Adat rövid 

neve 

 

 

Adat értelmezése 

 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 
jelölése 

 

Nyilvános 

(I/N) 

 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

to 
-matikus) 

 

Nyilvántartás

- ban 

szerepel 

Igen/Nem 

Ha       

nyilvántartás

ban szerepel, 

melyikben 

Szakmai  
biztosíték adatai 

Ha jogszabály az adott 
szolgáltatási 
tevékenység 
megkezdésére vagy 
folytatására való 
jogosultság 
feltételeként szakmai 
biztosíték meglétét írja 
elő, a bejelentés 
tartalmazza a 
szolgáltató 
nyilatkozatát arról, 
hogy rendelkezik-e 
megfelelő szakmai 
biztosítékkal, valamint 
a szakmai biztosítékot 
nyújtó szervezet 
nevéről és a szakmai 
biztosítékot 
megalapozó szerződés 
azonosításhoz 
szükséges adatokról, a 
szakmai biztosítékkal 
fedezett kockázatokról, 
a szakmai biztosíték 
területi hatályáról és 

a szakmai biztosíték 

összegéről vagy az 
abban foglalt 
garancia felső határáról. 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 

vásárokról és 

piacokról 



 

 

 

 

 

 

Adat rövid 

neve 

 

 

Adat értelmezése 

 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 
jelölése 

 

Nyilvános 

(I/N) 

 

Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

to 
-matikus) 

 

Nyilvántartás

- ban 

szerepel 

Igen/Nem 

Ha       

nyilvántartás

ban szerepel, 

melyikben 

A határon 

átnyúló 

szolgáltatás 

nyújtás 

keretében 

folytatni      

kívánt 

tevékenységre 

vonatkozó 

szolgáltató 

adatok 

A szolgáltató 

állampolgársága, 

más EGT-államban 

honos, ott 

nyilvántartásba 

vett jogi személy 

vagy jogi 

személyiséggel 

nem rendelkező 

szervezet esetén a 

honossága szerinti 

EGT-állam 

nyilvántartásának 

megnevezése és a 

szolgáltató 

nyilvántartási 

száma 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 

vásárokról és 

piacokról 

EGT-állam 

megjelölése 

A szolgáltató 

letelepedésének 

helye szerinti 

EGT-állam 

megjelölése 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 

vásárokról és 

piacokról 

Szolgáltatói 

nyilatkozat 

A szolgáltató azon 

nyilatkozata, hogy 

a tevékenységet 

határon átnyúló 

szolgáltatásnyújtás 

keretében kívánja 
folytatni 

 

Elsődleges - Igen. Igen Egyszerű Igen Nyilvántartás 

vásárokról és 

piacokról 



 

 

 

 

Adat rövid neve 

 

 

Adat értelmezése 

 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 
jelölése 

 

Nyilvános 

(I/N) 

 

Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

to 
-matikus) 

 

Nyilvánt

artás- 

ban 

szerepel 

Igen/Ne

m 

Ha       

nyilvántartásban 

szerepel, 

melyikben 

Hatósági 

engedély 

adatai 

Az engedélyező 

vagy nyilvántartást 

vezető hatóság 

megnevezése és a 

szolgáltató 

engedélyének 

száma vagy 

nyilvántartási 

száma, ha a 

szolgáltató 

szolgáltatási 

tevékenysége a 

szolgáltató 

letelepedésének 

helye szerinti 

EGT- államban 

engedélyhez vagy 

nyilvántartásba 
vételhez kötött 

Elsődleges - Igen  Igen Egyszerű  Igen 

 
Nyilvántartás 

vásárokról és 

piacokról 

Telepengedélyek 

adatai 

Telepengedély- 

köteles 

tevékenységet 
folytatók adatai 

Elsődleges  Részben I Egyszerű  Nyilvántartás a 

telephelyekről 

Szálláshelyek 

adatai 

Szálláshelyek adatai Elsődleges  Részben I Egyszerű  Nyilvántartás a 

szálláshely 

szolgáltatási 

tevékenységekről 

Rendezvénytartás 

adatai 

Bejelentett 

rendezvény adatai 

Elsődleges  Részben I Egyszerű  Nyilvántartás a 

rendezvénytartási 

engedélyekről  



 

 

 

 

 

Adat rövid neve 

 

 

Adat 

értelmezése 

 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 
jelölése 

 

Nyilvános 

(I/N) 

 

Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

to 
-matikus) 

 

Nyilvántartás

- ban 

szerepel 

Igen/Nem 

Ha       

nyilvántartás

ban szerepel, 

melyikben 

Szálláshely 

szolgáltatási 

tevékenységet 

végzők 
adatai 

Szálláshely 

címe, 

tevékenységet 

végző adatai 

Elsődleges  Részben  Egyszerű  Nyilvántartás a 

szálláshely 

szolgáltatási 

tevékenységek

ről 



 

 

 

Adat rövid neve 

 

 

Adat 

értelmezése 

 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 
jelölése 

 

Nyilvános 

(I/N) 

 

Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Aut

o 
-matikus) 

 

Nyilvántartás- 

ban szerepel 

Igen/Nem 

Ha       

nyilvántartásba

n szerepel, 

melyikben 

Tevékenységet 
folytató családi és 
utóneve, 
tevékenységgel 
érintett ingatlan 
adatai 

Ipari 

tevékenységet 

folytatók 

adatai   

Elsődleges  Részben  Egyszerű  Nyilvántartás a 

telephelyekről 

  

Engedéllyel 
rendelkező családi 
és utóneve, 
címadatai, 
bejelentett üzlet 
ingatlan adatai, 
engedély száma, 
nyitva tartás 

Működési 

engedéllyel 

rendelkező, 

illetve bejelentett 

üzletek 

adatai 

Elsődleges  Részben  Egyszerű  Nyilvántartás a 

kereskedelmi 

tevékenységekr

ől 

Elektronikus 

anyakönyv 

 az elektronikus 
anyakönyvi 

nyilvántartás,: az 
anyakönyvi 
bejegyzéseket 
elektronikus 
formában 
tartalmazó 
központi 
nyilvántartás EAK 

 

 
 

Elsődleges  N N Automatikus Igen EAK 



 

 

Házasságkötéssel

kapcsolatos egyes 

kérelmek 

elbírálása 

iránti eljárás 

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

 
 

       

Anyakönyvi 
nyilvántartás 

papíralapon 

(Az 
önkormányza
t ezt csak őrzi, 
az 
anyakönyvi 
nyilvántartás 
egyébként 
központi 
kezelésű és 
működtetésű 
szakrendszer.
) 

Elsődleges  N N Egyszerű Igen Anyakönyv 

Hagyatéki 

nyilvántartás  

elhunyt személy , 

hozzátartozó, 

közjegyző , egyéb 

személyek adatai 

Elsődleges  N N , Egyszerű Igen Hagyatéki 

nyilvántartás 

Hagyatéki 

nyilvántartás 

elhunyt személy 

vagyontárgyai 

Elsődleges  

 

 

 

N N Egyszerű Igen Hagyatéki 

nyilvántartás 



 

 

 

 

Adat rövid neve 

 

 

Adat értelmezése 

 

 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

 

 

Nyilvános (I/N) 

 

 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/A 

utomatikus) 

 

Nyilvántartásban 

szerepel 

Igen/Nem 

 

Ha       

nyilvántartásban 

szerepel, 

melyikben 

Papír alapú 

anyakönyvi 

nyilvántartá s részei 

A papír alapú 

anyakönyv és a papír 

alapú anyakönyvbe 

tett bejegyzések 

betűrendes 

névmutatója 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű Igen Anyakönyvi 

kivonatok 

nyilvántartása 

családi és utónév, 

címadatok, időpont 

 

Együttélés/        

különélés, életben lét 

életvitel- szerű 

egyedül lakás 

nyilvántartás adatai 

 

Elsődleges - Részben I Egyszerű  Anyakönyvi 

nyilvántartás 

személyazonosító 

adat, címadatok, 

családi állapot  

 

Házasságkötéssel 

kapcsolatos adatok 

Elsődleges - Részben I Egyszerű  Anyakönyvi 

nyilvántartás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos esetén 

az 

elsődleges forrás 

jelölése 

 

Nyilvános 

(I/N) 

 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az átadás 

módja 

(Egyszerű/ Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Címadatok, családi és 

utónév 

Építésügyi hatósági 

eljárással kapcsolatos 

nyilvántartás 

adattartalma Építésügyi 

hatósági eljárással 

értintett ingatlan adatai, 

az építettő családi és 

utóneve, címadatai, a 

kivitelező családi és 

utóneve, címadatai 

Elsődleges - Nem I Egyszerű Építésügyi hatósági 

eljárás 

nyilvántartása 

Címadatok, családi és 

utónév 

Fás szárú növényekkel 

kapcsolatos eljárás 

során a bejelentésben 

szereplő ingatlan 

címadatai, ingatlan 

tulajdonos családi és 

utóneve, címadatai, az 

érintett fás szárú 

növény megnevezése 

Elsődleges - Nem I Egyszerű Fás szárú 

növényekkel 

kapcsolatos eljárás 

nyilvántartása 

Címadatok, családi és 

utónév 

A környezeti zaj-, és 

rezgésvédelemmel 

kapcsolatos eljárás 

adatok 

Elsődleges - Nem I Egyszerű A környezeti zaj-, 

és 

rezgésvédelemmel 

kapcsolatos eljárás 

nyilvántartása 

 

Érintett ingatlan adatai, 

kivelező családi és 

utóneve, címadatai 

Helyi természetvédelmi 

területet és védett 

természeti értéket 

érintő engedélyezési 

eljárás adatai 

Elsődlege

s 

- Nem I Egyszerű Helyi 

természetvédelmi 

területet és védett 

természeti értéket 

érintő 

engedélyezési 



 

 

eljárás 

nyilvántartása 

Építési tevékenység 

megjelölése, eljárás 

eredménye 

- - - I Egyszerű Elsődleges Településképi 

véleményezés 

nyilvántartása 

Építtető kérelmének 

adatai, konzultáció 

eredménye 

- - - I Egyszerű Elsődleges Tervegyeztetés, 

szakmai 

konzultáció 

nyilvántartása 



 

 

 

3.1.6. Az információátadási felületek, szolgáltatások 
 

A fejezetben feltüntett adatok nyilvánossága: Nyilvános 

 

A Polgármesteri Hivatal külön információátadási felületet nem működtet. Az információ kérést, 

amennyiben annak teljesítését elektronikus úton kérik, a Hivatal Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatáson 

keresztül teljesíti, amelynek elérését   a www.erd.hu honlapon teszi közzé. A BKSZ cím megnevezése: 

ERDPH 

3.1.6.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

 

A 3.1.6. pontban nevezett módon felül nincs egyéb információátadási felület. Olyan esetben, amikor a 

Hivatal az adatközlő, a fogadó szerv által előírt adatközlési feltételeket alkalmazza, ezekre az esetekre a 

Hivatal információátadási szabályzata nem terjed ki, így az ezzel kapcsolatos felületeket sem tartalmazza 

(MÁK, KSH, NAV stb.).  

 

3.1.6.2. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal nem működtet ilyen felületet. 

3.1.6.2.1. Az elektronikus  információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk 

köre, leírása 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nem működtet ilyen felületet, így nem értelmezhető az ezen 

a felületen átadható információk köre sem. 

3.1.6.2.2. Az adatátadás műszaki és technikai feltételei 

  

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános   

Az információ átadása érdekében a Hivatal Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatási címet biztosít melyet  a 

www.erd.hu- oldalon tesz közzé.   

A kézbesítési címre történő küldés nem kötött előzetes regisztrációhoz. A szolgáltatás igénybe vételéhez, 

információátadás iránti kérelem benyújtásához szükséges műszaki feltétel a fogadó szerv oldalán 

egyszéles körben elérhető böngészőprogram, valamint egy működő levelezőprogram.  

 
A Polgármesteri Hivatal feladatra kijelölt munkatársa munkanaponként egyszer ellenőrzi a biztonságos 
kézbesítési szolgáltatási címre érkezett küldeményeket. A Polgármesteri Hivatal feladatra kijelölt 
munkatársa az ellenőrzéssel egyidejűleg visszaigazolja az  elektronikus levélcímre kézbesített küldemény 
kézhezvételét.  A Polgármesteri Hivatal az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét annak 
megváltozása esetén a változás előtt 8 nappal közzéteszi.  
 

http://www.erd.hu/
http://www.erd.hu-/


 

 

3.1.6.2.3. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

 
Az információt igénylő szervnek a biztonságos kézbesítési címre eljuttatott megkeresésében biztosítania 
kell a küldeménybe foglalt nyilatkozatot megtevő személy elektronikus azonosíthatóságát, a küldemény 
sértetlenségét, igazolnia kell a küldemény kézbesítését, valamint a küldemény kézbesítésének időpontját.  
Az információhoz való hozzáférésre való jogosultság indokolását az együttműködést igénylő szervnek fel 
kell tüntetnie a megkeresésében oly módon, hogy feltünteti az információkérés célját, az ügy típusát, 
valamint az ügy számát, amelynek elintézéséhez az információt igénylik.  
 
A Polgármesteri Hivatal biztonságos elektronikus kézbesítési módnak tekinti a közzétett biztonságos 
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségére való kézbesítést. A kézbesítés joghatásai az 
együttműködő szerv általi elküldést követő munkanapon állnak be.  A nem a közzétett biztonságos 
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségére történő kézbesítés joghatással nem járó, 
tájékoztató jellegű kapcsolattartásnak minősül.  
 
Az elsődleges és másodlagos információforrásból rendelkezésre álló információt az együttműködő szerv 
az erre irányuló elektronikus úton előterjesztett információátadás iránti megkeresés beérkezésétől 
számított 5 munkanapon belül elektronikus úton továbbítja, vagy ha az információ továbbításának 
jogszabályi feltételei nem állnak fenn, azt megtagadja, és erről a kezdeményező együttműködő szervet az 
indokok megjelölésével tájékoztatja.  
 
Ha az információ továbbítását igénylő együttműködő szerv az információ továbbításának a 
megtagadásával nem ért egyet, az együttműködő szervek kötelesek egymással 3 munkanapon belül 
egyeztetni.  

 

3.1.6.2.4. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

 
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános 
 
 A Polgármesteri Hivatal vállalja, hogy minden héten hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16.30, pénteken 8:00 és 
12:00 óra között, 98 %-ban biztosítja a rendszer, és ezáltal az elektronikus ügyintézés elérhetőségét. 
 A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem számít bele a 
szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem kell figyelembe venni. 
A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje – amennyiben az a 
karbantartási ablakban történik –, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti. 

3.1.6.2.5.  Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nem nyilvános 
 
A nyilvántartásban vezetett adatokban bekövetkezett változás esetén a nyilvántartás vezetésével 
megbízott ügyintéző a nyilvántartás vezetésére vonatkozó ágazati jogszabályban meghatározott határidőn 
belül, amennyiben a jogszabály határidőt nem szab meg, 5 munkanapon belül átvezeti a változást. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál félévente mintavételezési eljárással ellenőrzik a nyilvántartás adatminőségét. 
A mintavételezési eljárás keretében az adatok 10 %-át vizsgálják át az alapul fekvő iratanyag 
összevetésével.. 

3.1.6.2.6. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az elsődleges információforrás az információ megváltozása esetén információátadást kezdeményez annál 
az együttműködő szervnél, amely tőle az információt jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásába vette 
át. Ennek keretében az együttműködő szerv biztonságos kézbesítési címére továbbítja a megváltozott 
adattartalomról szóló tájékoztatást az ügyirat megjelölésével. 
 



 

 

3.1.6.2.7. Inferfész-specifikáció 

 

Nincs külön interfész. 

3.1.7. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, 
ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői 
tájékoztatásának rendje 

 
 Az E-ügyintézési törvény alapján jelen szabályzatot annak módosítására okot adókörülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint. 
 
A módosításra okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követő 10 munkanapon belül a 
Polgármesteri Hivatal a szabályzat módosításához szükséges információkat összegyűjti, majd a 
rákövetkező 10 munkanapon belül elkészíti a szükséges módosításokat. 
 
A módosítás előkészítése során áttekinti a műszaki lehetőségeket és igényeket, az adatigénylők körét és az 
adatigénylés jellegét. Amennyiben a módosítás jelentős részben érinti az információátadásra használt 
eddigi műszaki megoldást, és annak igénybe vétele ezáltal érinti az információt igénylő műszaki 
adottságait, felkészültségét is, a jegyző külön egyeztet az együttműködő szervvel. 
 
Amennyiben a módosítás az adatigénylésre és felhasználásra való jogosultság feltételeit, a megkeresésben 
rögzítendő adatokat, nyilatkozatokat érinti, a jegyző a módosítás tervezetét honlapján közzéteszi. 
 
A jegyző a módosításokkal elkészült új szabályzatot 10 munkanapon belül jóváhagyja és intézkedik annak 
E-ügyintézési törvény szerinti közzététele és az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére történő 
bejelentése tekintetében. 
 
Az információátadási szabályzat módosítás legkorábban a közzétételt követő 15. napon lép hatályba. 
 

3.1.8. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 
 

Jelen Szabályzat szerinti információátadási szolgáltatás megszűntetésre 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 30 nappal a jegyző bejelenti az 
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés tényének a  
Polgármesteri Hivatal honlapján, valamint az együttműködő szervek számára 
fenntartott felületen történő közzétételéről. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Az együttműködő szerv szociális és gyermekvédelmi 
szakterülete 

 

4.1. Információforrások regiszterének tartalma 
 

4.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok 
felsorolása 

 

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

 

Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Szociális 
ügyek 

Lakhatáshoz kapcsolódó, 

rendszeres kiadások viseléséhez 

nyújtott települési támogatás 

a) megállapítás 

b) megszüntetés 
c) elutasítás 

Tartósan gondozásra szoruló 
közeli hozzátartozó otthoni 
ápolását, gondozását ellátó 
nagykorú hozzátartozó részére 
biztosított települési támogatás 

a) megállapítás 

b) megszüntetés 

c) elutasítás 

Gyógyszerkiadásokhoz, 

gyógyászati segédeszközök 

viseléséhez nyújtott települési 

támogatás 

a) megállapítás 
b) elutasítás 

Gyermekek részére ajánlott 

védőoltáshoz nyújtott települési 

támogatás 

a) megállapítás 
b) elutasítás 

Lakhatási kiadásokhoz 

kapcsolódó, hátralékot 

felhalmozó személyek részére 

nyújtott települési támogatás 

a) megállapítás 

b) elutasítás 

Százévesek támogatása a) megállapítás 

b) megszüntetés 

A házi szennyvízhálózat 

kiépítéséhez nyújtott települési 

támogatás 

a) megállapítás 

b) elutasítás 

A hulladékgazdálkodási 

díjkedvezmény 

a) megállapítás 

b) megszüntetés 

c) elutasítás 

Rendkívüli települési támogatás a) megállapítás 

b) elutasítás 

Köztemetés a) köztemetést elrendelés, 

b) köztemetés költségének megtérítésére kötelezés, 

c) köztemetés költségének részletekben történő  

           megfizetésének méltányossági engedélyezés, 
d) méltányossági kérelmet elutasítás 

Természetbeni rendkívüli 

települési támogatás 

a) élelmiszercsomag, 

a) megállapítás 
b) elutasítás 



 

 

élelmiszerutalvány, 

b) nyolcvan, kilencven és 

százévesek ajándékcsomagja, 

c) tüzelőtámogatás, 

d)  tanévkezdési támogatás, 

    e) újszülöttek támogatása 

Gyermekétkeztetési térítési 

díjkedvezmény 

a) megállapítás 

b) megszüntetés 
c) elutasítás 

Gyermekek intézményi térítési díj 

kedvezménye 

a) megállapítás 

b) megszüntetés 

c) elutasítás 

A jogosulatlanul igénybe vett 

ellátások 

a) visszafizetésre kötelezés, 

b) részletekben történő megfizetésének 

           engedélyezése 
 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény 

a) megállapítás 

b) megszüntetés 
c) elutasítás 

Hátrányos és a halmozottan 

hátrányos helyzet megállapítása 

a) megállapítás 

b) megszüntetés 
c) elutasítás 

Vis Major támogatás a) megállapítás 
b) elutasítás 

A szennyvízelvezető hálózatra 

történő közműcsatlakozáshoz 

nyújtott önkormányzati 

visszatérítendő támogatás 

a) megállapítás 
b) elutasítás 

 

 

- Kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást) 

Szociális és gyermekvédelmi ügyekben a Polgármesteri Hivatal nem ad ki szakhatósági 
állásfoglalást. 

 
- Szerződéskötési kötelezettségek felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek 

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő):  

 

 
 Nincs szerződéskötési kötelezettség.



 

 

 

 

 

 

4.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 
 
 

Nyilvántartás 

megnevezése 

Nyilvántartás 

leírása 

Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 

Közzététel helye Közhiteles 

(I/Részben/N) 

Jogszabályi 

hivatkozás 

WINSZOC – 

Pénzbeli és 

természetbeni 

támogatások 

nyilvántartása 

 

A feladat- és 

hatáskörbe tartozó 

szociális és 

gyermekvédelmi 

ellátásokra való 

jogosultság 

megállapítására, az 

elltás biztosítása és 

megszüntetése céljából 

nyilvántartást vezet 

Nem - Részben 1993. évi III. törvény 

(szociális törvény) 18. § 

d) és e) pontja, 19. 
§ (1b) 
1997. évi XXXI. törvény 
138. § (1) bekezdés d) 
pontja, (1a) 



 

 

 

4.1.3. A nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 
 

 
 

Adat rövid neve 

 

 
Adat értelmezése 

Elsődleges/ 

Másodlagos 
Másodlag

os esetén 

az 

elsődlege

s forrás 

jelölése 

 
 

Nyilván

os 

(I/N) 

 
 

Átadhat

ó (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás 

módja 

(Egyszerű/A 

utomatikus) 

 
Nyilvántartásban 

szerepel 

Igen/Nem 

 

Ha       

nyilvántartásba

n szerepel, 

melyikben 

szociális, vagy 

gyermekvédelm

i ellátás 
megnevezése 

szociális, vagy 

gyermekvédelmi 

ellátás 

megnevezése 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

szociális, vagy 

gyermekvédelmi 

ellátás jogcíme 

szociális, vagy 

gyermekvédelmi 

ellátás jogcíme 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

szociális, vagy 
gyermekvédelmi 
ellátás összege 

szociális, vagy 
gyermekvédelmi 
ellátás 
összege 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

szociális, vagy 

gyermekvédemi 

ellátás 

változásával 

kapcsolatos 

adatok 

szociális, vagy 

gyermekvédelmi 

ellátás 

megállapítására, 

megváltoztatására, 

megszűnésére vagy 

megszüntetésére 

vonatkozó adatokat 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Adat rövid 

neve 

 

 
Adat 

értelmezése 

 
 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

 
 

Nyilvános 

(I/N) 

 
 

Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás 

módja 

(Egyszerű

/A 

utomatiku

s) 

 
Nyilvántartásban 

szerepel 

Igen/Nem 

 

Ha       

nyilvántartásban 

szerepel, 

melyikben 

szociális, vagy 

gyermekvédel

mi ellátás 

megszűnésén 

ek vagy 

megszüntetés 

ének jogcíme 

szociális, 

vagy 

gyermekvéde

lmi ellátás 

megszűnésén

ek vagy 

megszüntetés

ének jogcíme 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

szociális, vagy 

gyermekvédel

mi ellátásra 

való 

jogosultsággal 

összefüggő 

adatok 

szociális, 

vagy 

gyermekvéde

lmi ellátásra 

való 

jogosultságga

l összefüggő 

érdemi 

döntés 

véglegessé 

válásának 

időpontja 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 
 

Adat rövid neve 

 

 
Adat értelmezése 

 
 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

 
 

Nyilvá

nos 

(I/N

) 

 
 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás 

módja 

(Egyszerű/

A 
utomatikus

) 

 
Nyilvántartás

ban szerepel 

Igen/Nem 

 

Ha       

nyilvántartásban 

szerepel, 

melyikben 

Természetes 

személyazonosító 

adatok 

A jogosult és az adott 

ellátás megállapítása 

során a törvény 

rendelkezései, illetve a 

települési önkormányzat 

rendelete alapján 

figyelembe vett más 

személyek természetes 

személyazonosító 
adatai. 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

Belföldi lakó- 

vagy tartózkodási 

hely 

A jogosult és az adott 

ellátás megállapítása 

során a törvény 

rendelkezései, illetve a 

települési önkormányzat 

rendelete alapján 

figyelembe vett más 

személyek belföldi lakó- 

vagy 

tartózkodási helye. 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 



 

 

 

 

 

 
 

Adat rövid neve 

 

 
Adat értelmezése 

 
 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

 
 

Nyilvános 

(I/N) 

 
 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás 

módja 

(Egyszerű

/A 

utomatiku

s) 

 
Nyilvántartásba

n szerepel 

Igen/Nem 

 

Ha       

nyilvántartásban 

szerepel, 

melyikben 

Társadalombiztosítási  

Azonosító Jel 

A jogosult és az adott 

ellátás megállapítása 

során a törvény 

rendelkezései, illetve 

a települési 

önkormányzat 

rendelete alapján 

figyelembe vett más 

személyek 
Társadalombiztosítá
si Azonosító Jele 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

Jogosult 

állampolgársága vagy 

tartózkodási jogállása 

A jogosult 

állampolgársága, 

illetve bevándorol, 

letelepedett, 

menekült, 

oltalmazott vagy 

hontalan jogállása 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

Jogosultsági 

feltételekre vonatkozó 

adatok 

Jogosultsági 

feltételekre és az 

azokban 

bekövetkezett 

változásokra 

vonatkozó adatok 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 



 

 

 

 

 

 
 

Adat rövid 

neve 

 

 
Adat 

értelmezése 

 
 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

 
 

Nyilvános 

(I/N) 

 
 

Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás 

módja 

(Egyszerű

/A 

utomatiku

s) 

 
Nyilvántartásban 

szerepel 

Igen/Nem 

 

Ha       

nyilvántartásban 

szerepel, 

melyikben 

szociális, 

vagy 

gyermekvéde

lmi ellátás 

megállapítása 

során 

figyelembe 

vett  

jövedelem 
összege 

szociális, 

vagy 

gyermekvéd

elmi ellátás 

megállapítás

a során 

figyelembe 

vett, egy főre 

vagy egy 

fogyasztási 

egységre jutó 

jövedelem 

összege 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 



 

 

 

 

 

 
 

Adat rövid 

neve 

 

 
Adat értelmezése 

 
 

Elsődleg

es/ 

Másodla

gos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

 
 

Nyilvános 

(I/N) 

 
 

Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás 

módja 

(Egyszerű

/A 

utomatiku

s) 

 
Nyilvántartásba

n szerepel 

Igen/Nem 

 

Ha       

nyilvántartásban 

szerepel, 

melyikben 

Tartózkodás 

jogcíme és 

rokoni 

kapcsolat 

1993. évi III. 

törvény, 3. § (3) és 

(4) 

bekezdése 

szerinti személy 

esetében a 

Magyarországon 

tartózkodás 

jogcíme, 

hozzátartozói 

jogcímen történő 

tartózkodás 

esetén a 
rokoni kapcsolat 

Elsődleg

es 

- N I Egyszerű Igen WINSZOC 



 

 

 

 

 

 
 

Adat rövid neve 

 

 
Adat 

értelmezése 

 
 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

 
 

Nyilvános 

(I/N) 

 
 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás 

módja 

(Egyszerű/

A 

utomatikus

) 

 
Nyilvántartásba

n szerepel 

Igen/Nem 

 

Ha       

nyilvántartásban 

szerepel, 

melyikben 

Természetbeni 

szociális ellátás 

formájában 

nyújtott 

lakhatási 

támogatással 

kapcsolatos 

fogyasztói 

adatok. 

a támogatott 

szolgáltatást 

szolgáltatási 

vagy 

közszolgáltatási 

szerződés 

alapján 

szerződőként 

igénybe vevő 

fogyasztónak és 

a fogyasztási 

helynek a 

szolgáltató általi 

azonosításához 
szükséges adat 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

hátrányos vagy 
halmozottan 
hátrányos 
helyzet 
megállapítása, 
megjelölve a 
hátrányos, 
halmozottan 
hátrányos 
helyzet 
megállapításána
k okát 

hátrányos vagy 

halmozottan 

hátrányos helyzet 

megállapítása, 

megjelőlve a 

hátrányos, 

halmozottan 

hátrányos helyzet 

megállapításának 

okát 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 



 

 

 

4.1.5. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az együttműködő szerv információkat nyújthat. 

 

 
Azonosító 

 
Együttműködés formája 

 
Gyakoriság 

 
Nyilvános (I/N) 

 
Nem nyilvános esetén a 

jelölés indoklása 
 

 
PTR 

interfész 
 

 
automatikus 

 
azonnal 

 
nem nyilvános 

 
személyes és különleges 

adat 

 

4.1.5.1.Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

 

Leíró adat (adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 

hossza 
Adat formátuma 

Kötelezően átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, kezelési 

információk 

Név 
 
szöveges 

  
szöveges 

 

I 

 

 

Születési idő 

 
dátum 

  
dátum 

 

I 

 

 

Születési hely 

 
szöveges 

  
szöveges 

 

I 

 

Anyja Neve 
 
szöveges 

  
szöveges 

 

I 

 

Lakcím 
 
szöveges 

  
szöveges 

 

I 

 

TAJ szám 
 
numerikus egész 

  
numerikus egész 

 

I 

 



 

 

Adóazonosító szám 
 
numerikus egész 

  
numerikus egész 

 

I 

 

Ellátás megállapítása 
 
szöveg 

  
szöveg 

 

I 

 

Kifizetésre vonatkozó adatok 
 
dátum 

  
dátum 

 

I 

 

Családtagok adatai 
 
szöveges 

  
szöveges 

 

I 

 

Szüneteltetésre/ 

megszüntetésre  vonatkozó 

adatok 

 
dátum 

  
dátum 

 

I 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

5.  Az együttműködő szerv köznevelési szakterülete 
 
5.1. Információforrások regiszterének tartalma 

 
5.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

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

 

Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Köznevelési 
ügyek 

Kötelező óvodai nevelés alóli 
felmentés 

a) megállapítás 
b) elutasítás 

Óvodai nevelésben való 
részvételre kötelezés 

a) megállapítás 

Felvételi körzethatárok 
megállapítása 

a)  megállapítás 

 

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

- Szerződéskötési kötelezettségek felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében jogszabály szerződéskötési 

lehetőséget  ír elő):- 



 

 

 

 

5.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 
 

A Polgármesteri Hivatal az alábbi nyilvántartásokat vezeti. 
 

Nyilvántartás 

megnevezése 

Nyilvántartás 

leírása 

Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 

Közzététel helye Közhiteles 

(I/Részben/N) 

Jogszabályi 

hivatkozás 

Óvodai nevelésben 

részvételre kötelezettek 

nyilvántartása 

 

A településen 

lakóhellyel rendelkező 

óvodai nevelésben való 

részvételre kötelezettek 

nyilvántartása 

Nem - N 2011. évi CXC. törvény 
45.§ (8) bekezdés 

 

WINSZOC A településen 

lakóhellyel rendelkező 

HH és HHH 

gyermekek 

nyilvántartása 

Nem - Részben 1997. évi XXXI. törvény 
138. § (1) bekezdés d) 

pontja, (1a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.1.3. A nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre: - 
 

 
 

Adat rövid neve 

 

 
Adat értelmezése 

Elsődleges/ 

Másodlagos 
Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

 
 

Nyilván

os 

(I/N) 

 
 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás 

módja 

(Egyszerű/

A 

utomatiku

s) 

 
Nyilvántartásba

n szerepel 

Igen/Nem 

 

Ha       

nyilvántartásban 

szerepel, 

melyikben 

gyermekvédelmi 

ellátás 
megnevezése 

gyermekvédelmi 

ellátás 

megnevezése 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

gyermekvédelmi 

ellátás 
jogcíme 

gyermekvédelmi 

ellátás jogcíme 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

gyermekvédelmi 

ellátás 

változásával 

kapcsolatos 

adatok 

gyermekvédelmi 

ellátás 

megállapítására, 

megváltoztatására, 

megszűnésére vagy 

megszüntetésére 

vonatkozó adatokat 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

gyermekvédelmi 

ellátás 

megszűnésének 

vagy 

megszüntetés 

ének jogcíme 

gyermekvédelmi 

ellátás 

megszűnésének vagy 

megszüntetésének 

véglegessé 

válásának időpontja 

jogcíme 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

gyermekvédelmi 

ellátásra való 

jogosultsággal 

összefüggő 

adatok 

gyermekvédelmi 

ellátásra való 

jogosultsággal 

összefüggő érdemi 
döntés  

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

 

 

  



 

 

 

 

 

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

 
 

Adat rövid neve 

 

 
Adat értelmezése 

 
 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

 
 

Nyilvá

nos 

(I/N

) 

 
 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás 

módja 

(Egyszerű

/A 
utomatiku

s) 

 
Nyilvántartásb

an szerepel 

Igen/Nem 

 

Ha       

nyilvántartásba

n szerepel, 

melyikben 

személyes adatok az érintettel kapcsolatba 

hozható adat 

Elsődleges - N I Egyszerű I Óvodai 

nevelésben 

részvételre 

kötelezettek 

nyilvántartása 
  

Családi és utónév A viselt név, amelynek 

használatára a személy 

jogosult 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen Óvodai 

nevelésben 

részvételre 

kötelezettek 

nyilvántartása 

WINSZOC 

Születési családi és 

utónév 

A születési név az a név, 

amely az érintettet az 

anyakönyvi bejegyzés 

alapján megilleti 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen Óvodai 

nevelésben 

részvételre 

kötelezettek 

nyilvántartása 

WINSZOC 

Születési hely Az a hely, ahol a 

gyermek született, és ezt 

a születési 

anyakönyvben születési 

helyként rögzítik 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen Óvodai 

nevelésben 

részvételre 

kötelezettek 

nyilvántartása 

WINSZOC 



 

 

 
 

Adat rövid neve 

 

 
Adat értelmezése 

 
 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

 
 

Nyilvá

nos 

(I/N

) 

 
 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás 

módja 

(Egyszerű/

A 
utomatikus

) 

 
Nyilvántartás

ban szerepel 

Igen/Nem 

 

Ha       

nyilvántartásba

n szerepel, 

melyikben 

Születési idő A születés egy 

anyakönyvi esemény, 

amelynek a dátuma a 

születési idő. 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen Óvodai 

nevelésben 

részvételre 

kötelezettek 

nyilvántartása 

WINSZOC 

Anyja születési 

családi és utóneve 

A polgár anyja születési 

családi és utóneve 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen Óvodai 

nevelésben 

részvételre 

kötelezettek 

nyilvántartása 

WINSZOC 

Lakcím A polgár lakcím adata: 

bejelentett lakóhelyének, 

illetve tartózkodási 

helyének címe. 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen Óvodai 

nevelésben 

részvételre 

kötelezettek 

nyilvántartása 

WINSZOC 

Intézmény név Intézmény megneezése, 

amellyel a gyermek 

jogviszonyban áll 

Másodlagos - N I Egyszerű Igen Óvodai 

nevelésben 

részvételre 

kötelezettek 

nyilvántartása 

WINSZOC 



 

 

 
 

Adat rövid neve 

 

 
Adat értelmezése 

 
 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

 
 

Nyilvá

nos 

(I/N

) 

 
 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás 

módja 

(Egyszerű/

A 
utomatikus

) 

 
Nyilvántartás

ban szerepel 

Igen/Nem 

 

Ha       

nyilvántartásba

n szerepel, 

melyikben 

jogosultsági adatok Jogosultsági feltételekre és 

az azokban bekövetkezett 

változásokra 

vonatkozó adatok 

Elsődleges 
- 

N I Egyszerű Igen WINSZOC 

jövedelem 
összege 

gyermekvédelmi ellátás 

megállapítása során 

figyelembe vett, egy 

főre vagy egy 

fogyasztási egységre 

jutó jövedelem összege 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos 
helyzet megállapítása, 
megjelölve a hátrányos, 
halmozottan hátrányos 
helyzet 
megállapításának okát 

hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzet 

megállapítása, megjelölve a 

hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzet 

megállapításának okát 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 



 

 

 
  

 
 

Adat rövid neve 

 

 
Adat értelmezése 

 
 

Elsődleges/ 

Másodlagos 

Másodlago

s esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

 
 

Nyilvános 

(I/N) 

 
 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás 

módja 

(Egyszerű/

A 
utomatikus

) 

 
Nyilvántartás

ban szerepel 

Igen/Nem 

 

Ha       

nyilvántartásban 

szerepel, 

melyikben 

személyes adatok az érintettel kapcsolatba 

hozható adat 

Elsődleges - N I Egyszerű I Óvodai nevelésben 

részvételre 

kötelezettek 

nyilvántartása 
  

jogosultsági 

feltételekre vonatkozó 

adatok 

Jogosultsági 

feltételekre és az 

azokban 

bekövetkezett 

változásokra 

vonatkozó adatok 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

gyermekvédelmi 

ellátás megállapítása 

során figyelembe 

vett  jövedelem 
összege 

gyermekvédelmi 

ellátás megállapítása 

során figyelembe 

vett, egy főre vagy 

egy fogyasztási 

egységre jutó 

jövedelem összege 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 

hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos 
helyzet megállapítása, 
megjelölve a 
hátrányos, 
halmozottan hátrányos 
helyzet 
megállapításának okát 

hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos 

helyzet megállapítása, 

megjelölve a hátrányos, 

halmozottan hátrányos 

helyzet megállapításának 

okát 

Elsődleges - N I Egyszerű Igen WINSZOC 
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5.1.5. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

 
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az együttműködő szerv információkat nyújthat. 
 

 
Azonosító 

 
Együttműködés formája 

 
Gyakoriság 

 
Nyilvános (I/N) 

 
Nem nyilvános esetén a 

jelölés indoklása 
 

 
KIR  

(köznevelés információs 
rendszere) 

 

 
egyszeri 

 
ismétlődő 

 
I 

 
 

 

 

 5.2. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 
 

Leíró adat (adatmező) 
megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 
Adat formátuma 

Kötelezően átadandó 
adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, kezelési 
információk 

HH gyermekek száma numerikus valós  numerikus valós I  
HHH gyermekek száma numerikus valós  numerikus valós I  

 


