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I. Általános rész – az együttműködő szerv és az 

információátadási szabályzat alapadatai 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 65. § (1) bekezdésében 

megállapított felhatalmazás, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: E-ügyintézési 

rendelet), Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által jegyzői 

hatáskörben ellátott és Kőröstetétlen Község Önkormányzatának képviselőtestületi, 

bizottsági, valamint polgármesteri döntés végrehajtásához kapcsolódó tevékenység 

során történő információ átadásra vonatkozó egyedi szabályait az alábbiak szerint 

határozom meg: 

1. Az együttműködő szerv alapadatai 

Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. b) pontja a helyi önkormányzatot elektronikus ügyintézést 

biztosító szervként nevezi meg, valamint a törvény 51. § (1) bekezdése kimondja, hogy 

az együttműködésre vonatkozó szabályokat az elektronikus ügyintézést biztosító 

szerveknek, mint együttműködő szerveknek alkalmazni kell. 

Hivatalos teljes név Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

Adószám 15734752-2-13 

2. Az információátadási szabályzat alapadatai 

Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése 

Egységes Egyedi 

Egyedi információátadási szabályzat 
megnevezése 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 
Információátadási Szabályzata 

Verzió v2.0 

Kiadás dátuma 2021. 07. 29. 

Hatályosság kezdete 2021. 08. 23. 

Irányító államigazgatási 
szerv/országos kamara vezetőjének 
jóváhagyása  

Igen/Nem 

3. Az információátadási szabályzat célja 

Az információátadási szabályzat alapvető célja, hogy egységes szerkezetbe foglalja a 

Hivatal, valamint más, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a 

Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek (a továbbiakban: együttműködő 

szerv) jogszabályban előírt vagy lehetővé tett egymás közötti kapcsolattartására, 

információátadásaira, valamint az egymás közötti információátadással járó ügyek 
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intézésére. Az információátadási eljárások során az e szabályzatban meghatározottak 

szerinti informatikai együttműködésre kell alkalmazni. 

A szabályzat az alábbi információkra terjed ki: 

• a Hivatal által közhitelesen nyilvántartott adatokra, 

• a Hivatal által az ügy érdemében meghozott döntésekre, 

• a közigazgatási hatóságok által kiadott szakhatósági állásfoglalásokra, 

• azon szerződésekre, amelyek tekintetében jogszabály szerződéskötési 

kötelezettséget ír elő, 

• függetlenül attól, hogy azokat közhitelesen tartják-e nyilván, azon információkra, 

amelyek tekintetében a Hivatal automatikus információátadás útján történő 

információátadási szolgáltatás működtetésére köteles, 

• a Hivatal által működtetett automatikus információátadási felület adatait, és azt, 

hogy az információátadási felület alkalmazásával, mely adatok átadására, továbbá 

milyen feltételek mellett kerülhet sor, 

• az információk elektronikus úton történő továbbításának feltételeit, 

• az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét 

biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását, 

• az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk adat- és 

iratmegnevezések jegyzéke szerinti megnevezését, 

• az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárást, valamint 

ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybe vevői tájékoztatásának a 

rendjét, valamint 

• az egyes információátadási szolgáltatások megszüntetésének a rendjét. 

4. Az információátadási szabályzat hatálya 

Az információátadási szabályzatot Kőröstetétlen Község Önkormányzatának (a 

továbbiakban: Önkormányzat) operatív feladatait ellátó szerveként a Hivatal és más 

együttműködő szervezet közötti, az E-ügyintézési törvényben és más jogszabályban 

előírt, vagy lehetővé tett kapcsolattartására, információátadásaira, valamint az egymás 

közötti információátadással járó ügyek intézésére és az eljárások során érvényesülő 

informatikai együttműködésére kell alkalmazni. 

5. Az informatikai együttműködésre vonatkozó alapelvek, előírások 

A Hivatal az általa kezelt, és nyilvántartott információk más együttműködő szerv 

részére történő átadásánál, valamint más együttműködő szervnél kezelt információk a 

Hivatal részéről történő átvételénél az E-ügyintézési törvényben meghatározott 

alapelvek betartásával kell eljárni. Ennek megfelelően: 

• A Hivatal adott ügy elintézéséhez vagy a feladatának ellátásához szükséges, más 

együttműködő szervnél keletkezett, vagy más együttműködő szerv által már 
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beszerzett információt, döntést, nyilatkozatot az ügyfél terhelése nélkül maga kell, 

hogy beszerezze a másik együttműködő szervtől. 

• A Hivatal és más együttműködő szervek – ha azt törvény nem zárja ki – egymással 

elektronikus úton kommunikálnak. 

• A Hivatal az elektronikus információs rendszerüket úgy kötelesek kialakítani, vagy 

meglévő rendszerüket úgy kell fejleszteniük, hogy az alkalmas legyen az 

informatikai együttműködésük megvalósítására. 

• A Hivatalnak az informatikai együttműködése során a kockázatokkal és a 

költségekkel arányos, információbiztonsági követelményeknek megfelelő 

megoldást kell, hogy alkalmazza. 

• Az informatikai együttműködés - az igazoltan felmerülő költségek jogszabályban 

előírt megtérítésén felül - főszabályként nem köthető ellenérték fizetéséhez. 

• Az informatikai együttműködés során az E-ügyintézési törvény rendelkezéseit a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó más törvényekben meghatározott 

szabályok betartásával kell alkalmazni. 

• Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az együttműködő szervnél 

rendelkezésre álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adat tekintetében 

az ügyfél hozzájárulását vélelmezni kell a személyes adatnak az eljáró 

elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére történő továbbításához, valamint 

az e szerv általi, az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges kezeléséhez, ha 

az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos 

lényeges körülményekről az ügyfelet az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) 

megfelelő módon tájékoztatta. 

• A Hivatal, mint együttműködő szerv köteles biztosítani, hogy az érintett személy a 

személyes adatainak forrásáról és továbbításáról tájékoztatást kaphasson. 

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

adatátadási felületek adatai 

6. A Hivatal szakterületei (ügycsoportjai) 

A Hivatalnál elektronikusan intézhető ügyek csoportjai az adatok kezeléséért felelős 

szervezeti egység jelölésével: 

• Helyi adóügyek (Adóhatósági Iroda); 

• Telepengedélyi, ipari tevékenységi ügyek (Hatósági és Igazgatási Iroda); 

• Kereskedelmi hatósági ügyek (Hatósági és Igazgatási Iroda); 

• Szálláshely nyilvántartásba vételi ügyek (Hatósági és Igazgatási Iroda); 

• Piac, vásár engedélyezési, nyilvántartásba vételi ügyek (Hatósági és Igazgatási 

Iroda); 

• Jegyzői hatáskörbe tartozó állatvédelmi ügyek (Hatósági és Igazgatási Iroda); 

• Anyakönyvi ügyek (Hatósági és Igazgatási Iroda); 
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• Hagyatéki ügyek (Hatósági és Igazgatási Iroda); 

• Szociális ügyek (Hatósági és Igazgatási Iroda), 

• Környezetvédelmi igazgatási ügyek (Hatósági és Igazgatási Iroda); 

• Növényvédelmi hatósági ügyek (Hatósági és Igazgatási Iroda); 

• Vízügyi igazgatási szakterület (Hatósági és Igazgatási Iroda); 

• Védelmi igazgatási ügyek (Hatósági és Igazgatási Iroda); 

• Vadkár kárbecslési és egyezségi eljárás lefolytatása ügy (Hatósági és 

Igazgatási Iroda); 

• Társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos ügyek (Hatósági és 

Igazgatási Iroda); 

• Lakcím ügyintézés (Hatósági és Igazgatási Iroda); 

• Birtokvédelmi ügyek (Szervezési Iroda); 

• Rendezvénytartási engedéllyel kapcsolatos ügy (Szervezési Iroda); 

• Településrendezési, településfejlesztési, településkép-védelemi ügyek 

(Beruházási és Közbiztonsági Iroda); 

• Közútkezelői igazgatási ügyek (Beruházási és Közbiztonsági Iroda); 

• Közérdekű bejelentések kivizsgálásával kapcsolatos ügyek (Beruházási és 

Közbiztonsági Iroda); 
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7. Helyi adóügyek szakterülete 

7.1. Információforrások regiszterének tartalma 

7.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; 

• a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény; 

• a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény; 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény; 

• a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény; 

• az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény; 

• az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény; 

• az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 2017. évi CLIII. 

törvény; 

• a gépjárműadóról 1991. évi LXXXII. törvény; 

• az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 465/2017. (XII. 28.) NGM 

rendelet; 

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 

• az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

• Kőröstetétlen Község Önkormányzata 11/2014. (XI. 26.)1 önkormányzati 

rendelete az építményadóról, 

• Kőröstetétlen Község Önkormányzata 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati 

rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról,  

• Kőröstetétlen Község Önkormányzata 12/2014. (XI. 26.) önkormányzati 

rendelete a telekadóról,  

• Kőröstetétlen Község Önkormányzata 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati 

rendelete a helyi iparűzési adóról, 

• Kőröstetétlen Község Önkormányzata 10/2013. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelete a talajterhelési díj fizetéséről 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

• Építményadó előíró határozat; 

• Építményadó törlő határozat; 

• Építményadó adómegállapításhoz kapcsolódó hatósági határozat; 

• Helyi iparűzési adóelőleg módosításához kapcsolódó törlő határozat; 

• Talajterhelési díj mentesség megadásához kapcsolódó határozat; 

• Talajterhelési díjkedvezmény megadásához kapcsolódó határozat; 

• Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 

kapcsán adókötelezettséget kivető határozat; 

• Mulasztási bírságot előíró határozat; 

• Feltárt adókülönbözetet megállapító határozat; 
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• Adó- és értékbizonyítvány kiadása; 

• Hatósági eljárási illetéket előíró határozat; 

• Kommunális adó kapcsán adókötelezettséget kivető határozat; 

• Kommunális adó törlő határozat; 

• Kommunális adó kedvezményhez kapcsolódó határozat; 

• Kommunális adó adómegállapításhoz kapcsolódó hatósági határozat; 

• Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó kapcsán 

adókötelezettséget kivető határozat; 

• Adók módjára behajtandó köztartozások kezelésével kapcsolatban munkabér 

letiltás; 

• Méltányossági, részletfizetési kérelmek terén méltányossági kérelmet 

jóváhagyó határozat; 

• Hatósági átvezetésről szóló végzés; 

• Adók módjára behajtandó köztartozások kezelésével kapcsolatban az eljárást 

lezáró végzés. 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

7.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

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 2021. január 1-ével való hatályon kívül helyezésével az 

önkormányzati adóhatóság az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 

31.) Korm. rendelet 3. mellékletének 2. pontja alapján az adópolitikáért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett útmutató szerinti adatok 

kezelését végzi az önkormányzati ASP – Adó szakrendszerben kialakított 

nyilvántartásnak megfelelően.
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Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Adózói törzsadatok A helyi adózók törzsadatait, 
egyedi adatait, adótartozásait, 
adószámláit tartalmazó 
nyilvántartás. 

Nem - Nem az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Képviselői törzsadatok Adózó képviselőjének adatait 
tartalmazó nyilvántartás 

Nem - Nem az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Adózói munkahelyek 
törzsadatok 

Az adózók aktuális és korábbi 
munkahelyeinek nyilvántartása. 

Nem - Nem az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Ingatlan törzsadatok A magánszemélyek 
kommunális adójában, az 
építményadóban, a 
talajterhelési díjban és az adó- 
és értékbizonyítvány kiállítása 
kapcsán érintett ingatlanok 
nyilvántartása. 

Nem - Nem az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Az adók módjára behajtandó 
köztartozásokat átadó 
szervezetek listája. 

Nem - Nem az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Gépjárműadó nyilvántartás A nyilvántartás tartalmazza a 
gépjármű adatokat, az adózó 
adatait, az adó 
megállapításához szükséges 
adatokat, a megállapított 
gépjármű adóval kapcsolatos 
adatokat 

Nem  Nem a gépjárműadóról 
szóló 1991. évi 
LXXXII. törvény; 
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 
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Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 
 

A nyilvántartás tartalmazza a 
gépjármű adatokat, az adózó 
adatait, az adó 
megállapításához szükséges 
adatokat, a megállapított 
gépjármű adóval kapcsolatos 
adatokat, kapcsolódó 
dokumentumokat, igazolásokat 

Nem  Nem a gépjárműadóról 
szóló 1991. évi 
LXXXII. törvény; 
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

A nyilvántartás tartalmazza a 
beszerzett berendezés adatait, 
a tulajdonos és az esetleges 
tulajdonostársak adatait, a 
bejelentett adatokban történt 
változások adatait. 

Nem  Nem a jövedéki adóról 
szóló 2016. évi 
LXVIII. törvény ,  
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

A nyilvántartás tartalmazza a 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó bejelentéshez 
szükséges adatokat, az adózó 
adatait, az adó 
megállapításához szükséges 
egyéb adatokat, a megállapított 
adóval kapcsolatos adatokat, 
kapcsolódó dokumentumokat 

Nem  Nem a jövedéki adóról 
szóló 2016. évi 
LXVIII. törvény ,  
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása  
 

A nyilvántartás 
tartalmazza a kifizetői és 
bérbeadói bevallásokat, az 

adózó adatait, az adó 
megállapításához szükséges 
adatokat, a megállapított 
adóval kapcsolatos adatokat. 

Nem  Nem a személyi 
jövedelemadóról 
szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 
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Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Építményadó nyilvántartás A nyilvántartás tartalmazza az 
építményadó bejelentéshez 
szükséges ingatlan adatokat, 
az adózó adatait, az adó 
megállapításához szükséges 
egyéb adatokat, a bevallott 
ingatlan után meghatározott 
adóval kapcsolatos adatokat. 

Nem  Nem a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény, 
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Kommunális adó 
nyilvántartás 

A nyilvántartás tartalmazza a 
kommunális adó 
adatbejelentéshez szükséges 
ingatlan adatait, az adózó 
adatait, az adó 
megállapításához szükséges 
adatokat, a megállapított 
adóval kapcsolatos adatokat. 

Nem  Nem a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény, 
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

A nyilvántartás tartalmazza a 
bevalláshoz szükséges 
adatokat, az adózó adatait, az 
idegenforgalmi adó 
megállapításához szükséges 
adatokat, a megállapított 
adóval kapcsolatos adatokat. 

Nem  Nem a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény, 
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Iparűzési adó nyilvántartás A nyilvántartás tartalmazza az 
iparűzési adóbevalláshoz 
szükséges adatokat, az adózó 
adatait, az adó 
megállapításához szükséges 
egyéb adatokat, a megállapított 
iparűzési adóval kapcsolatos 
adatokat. 

Nem  Nem a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény, 
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Talajterhelési díj 
nyilvántartás 

A nyilvántartás tartalmazza a 
talajterhelési díj bevalláshoz 
szükséges ingatlan adatait, az 
adózó adatait, az adó 
megállapításához szükséges 

Nem  Nem a környezetterhelési 
díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
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Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

egyéb adatokat, a megállapított 
adóval kapcsolatos adatokat. 

szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Nyilatkozatok nyilvántartása 
mentesség adásáról 

A nyilvántartás tartalmazza az 
az adózó adatait, a feldolgozás 
jogcímét, nyilatkozás módját, 
időszakot. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Adófelfüggesztést igénybe 
vevők nyilvántartása 

A nyilvántartás tartalmazza az 
az adófelfüggesztést igénybe 
vevők adatait, adónemet, 
melyre a felfüggesztés 
vonatkozik, adófelfüggesztés 
kezdő évét, kérelem 
benyújtójával egy háztartásban 
élő személy(ek) adatait. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Meghatalmazás-
nyilvántartás 

A nyilvántartás tartalmazza a 
meghatalmazás módját, 
képviselt adózó adatait, 
képviselet típusát, 
meghatalmazott 
személy/szervezet adatait, 
képviselet jogkörét. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Számlakivonatok 
nyilvántartása 

A nyilvántartás tartalmazza a 
befizetéseket és utalásokat 
mutató számlakivonatok 
listáját. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 
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Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Befizetések nyilvántartása A nyilvántartás tartalmazza az 
adózóknak az egyes 
adónemekhez tartozó 
befizetéseit. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

A nyilvántartás tartalmazza az 
adózók az EFER rendszeren 
keresztül történt befizetéseit. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Utalások nyilvántartása A nyilvántartás tartalmazza az 
adózóknak történő 
visszafizetéseket, a számlák 
közötti átvezetéseket, az 
Államkincstárnak történt 
utalásokat és egyéb utalásokat. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Függő tételek nyilvántartása A nyilvántartás tartalmazza a 
beazonosíthatatlan 
befizetéseket. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

A nyilvántartásban az adózói 
kötelezettségek és 
törlésből származó 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
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Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

követelések tételei 
kerülnek megjelenítésre. 

az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

A nyilvántartás tartalmazza az 
adós adatait, a köztartozással 
kapcsolatos adatokat. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény, az 
adóhatóság által 
foganatosítandó 
végrehajtási 
eljárásokról szóló 
2017. évi CLIII. 
törvény, 
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Hátralékosok nyilvántartása A nyilvántartás tartalmazza a 

lejárt adótartozással 
rendelkező adózók adatait 
és az összeget. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Túlfizetések nyilvántartása A nyilvántartás tartalmazza azt, 

ha az adózó vagy az adó 
megfizetésére kötelezett 
személy az adott 
adónemben kimutatott 
adótartozásánál nagyobb 
összeget fizetett be, vagy 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 
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Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

könyvelési sorból adódó 
túltörléssel rendelkezik. 

Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

A hatóságnál rögzített 
végrehajtási 
cselekményeket 
tartalmazza. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az adóhatóság által 
foganatosítandó 
végrehajtási 
eljárásokról szóló 
2017. évi CLIII. 
törvény, 
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Hatósági átutalási megbízás 
(inkasszó) nyilvántartás 

A hatóságnál rögzített 
hatósági átutalási 
megbízásokat 
tartalmazza. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az adóhatóság által 
foganatosítandó 
végrehajtási 
eljárásokról szóló 
2017. évi CLIII. 
törvény, 
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Adóigazolások 
nyilvántartása 

A nyilvántartás tartalmazza a 
kérelemhez szükséges 
adatokat, a kérelmező adatait, 
az adóigazolás típusát, 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
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Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

felhasználás módját, 
kiállításának dátumát. 

az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Dokumentumtár A nyilvántartás tartalmazza az 
ASP rendszerben előállított 
összes ügyiratot. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az adóhatóság által 
foganatosítandó 
végrehajtási 
eljárásokról szóló 
2017. évi CLIII. 
törvény, 
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

A nyilvántartás tartalmazza a 
fizetési könnyítéshez 
szükséges adatokat, az adózó 
adatait. 

Nem  Nem az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 
törvény,  
az önkormányzati 
ASP rendszerről 
szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. 
rendelet 

 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

23/212 

7.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján nyilvántartott adat. 

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

Az önkormányzati adóhatóságnál az alábbi táblázat szerinti adatok vezetése történik az önkormányzati ASP – Adó szakrendszerben 

kialakított nyilvántartás szerint. 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Mutatószám Mutatószám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Adózó típusa Adózó típusa Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Elektronikusan 
küldhető-e 

Elektronikusan 
küldhető-e 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Van-e központi 
azonosítója 

Van-e központi 
azonosítója 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Adózó neve Adózó neve Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Adóazonosító jel Adóazonosító jel Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Adószám Adószám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Külföldi-e Külföldi-e Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Külföldi 
adóazonosító 

Külföldi adóazonosító Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

KSH szám KSH szám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Email Email Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Telefonszám Telefonszám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Honlap Honlap Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Külföldi esetén 
ország 
megnevezése 

Külföldi esetén ország 
megnevezése 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Állampolgárság Állampolgárság Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Gazdálkodási forma Gazdálkodási forma Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 
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24/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Gazdálkodási forma 
megnevezése 

Gazdálkodási forma 
megnevezése 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Érvényes 
adósminősítés 

Érvényes 
adósminősítés 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Aktuális 
adósminősítés 

Aktuális adósminősítés Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Adatok származása Adatok származása Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Rögzítés dátuma Rögzítés dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Utolsó módosítás 
dátuma 

Utolsó módosítás 
dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Utolsó módosító 
megnevezése 

Utolsó módosító 
megnevezése 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Adózó születési 
neve 

Adózó születési neve Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Adózó anyja neve Adózó anyja neve Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Adózó születési 
helye 

Adózó születési helye Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Adózó születési 
ideje 

Adózó születési ideje Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Egyéni vállalkozó-e Egyéni vállalkozó-e Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Törlésre jelölt Törlésre jelölt Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Törlésre jelölés oka Törlésre jelölés oka Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Törlésre jelölés 
dátuma 

Törlésre jelölés dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Elsődleges cím Elsődleges cím Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Egyéni vállalkozó 
esetén GFO kód 

Egyéni vállalkozó 
esetén GFO kód 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Egyéni vállalkozó 
esetén TEÁOR kód 

Egyéni vállalkozó 
esetén TEÁOR kód 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Egyéni vállalkozó 
esetén 
főtevékenység 

Egyéni vállalkozó 
esetén főtevékenység 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 
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25/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Cégbejegyzés 
száma 

Cégbejegyzés száma Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Alakulás módja Alakulás módja Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Működés kezdete Működés kezdete Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Működés vége Működés vége Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Végleges 
megszűnés dátuma 

Végleges megszűnés 
dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Létesítő okirat kelte Létesítő okirat kelte Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Létesítő okirat 
száma 

Létesítő okirat száma Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Naptári évtől eltérő 
üzleti év 
mérlegforduló napja 

Naptári évtől eltérő 
üzleti év mérlegforduló 
napja 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Üzleti év kezdete Üzleti év kezdete Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Üzleti év vége Üzleti év vége Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Könyvvezetés módja Könyvvezetés módja Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Kapcsolódó irat 
azonosító 

Kapcsolódó irat 
azonosító 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Csoport Jelzők/ csoport Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Érték Jelzők/ érték Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Érvényesség 
kezdete 

Jelzők/ érvényesség 
kezdete 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Érvényesség vége Jelzők/ érvényesség 
vége 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Cím típusa Cím típusa Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Elsődleges cím-e Elsődleges cím-e Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 
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26/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Település szintű 
adózó-e 

Település szintű adózó-
e 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Postafiók Postafiók Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Cím érvényesség 
kezdete 

Cím érvényesség 
kezdete 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Cím érvényesség 
vége 

Cím érvényesség vége Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Cím bejelentés 
dátuma 

Cím bejelentés dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Számlavezető 
pénzügyi intézmény 

adózóhoz tartozó 
számlaszám(ok) adatai 
közül számlavezető 
pénzügyi intézmény 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Számlaszám adat 
származása 

adózóhoz tartozó 
számlaszám(ok) adatai 
közül számlaszám adat 
származása 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

IBAN prefix adózóhoz tartozó 
számlaszám(ok) adatai 
közül IBAN prefix 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Számlaszám adózóhoz tartozó 
számlaszám(ok) adatai 
közül számlaszám 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Elsődleges-e a 
számlaszám 

adózóhoz tartozó 
számlaszám(ok) adatai 
közül elsődleges-e a 
számlaszám 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

27/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Számlaszám 
érvényesség 
kezdete 

adózóhoz tartozó 
számlaszám(ok) adatai 
közül számlaszám 
érvényesség kezdete 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Számlaszám 
érvényesség vége 

adózóhoz tartozó 
számlaszám(ok) adatai 
közül számlaszám 
érvényesség vége 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Számlaszám 
bejelentés dátuma 

adózóhoz tartozó 
számlaszám(ok) adatai 
közül számlaszám 
bejelentés dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

GIRO azonosító adózóhoz tartozó 
csoportos beszedési 
megbízások 
felhatalmazásainak 
információi közül GIRO 
azonosító 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Számlaszám adózóhoz tartozó 
csoportos beszedési 
megbízások 
felhatalmazásainak 
információi közül 
számlaszám 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Összeghatár adózóhoz tartozó 
csoportos beszedési 
megbízások 
felhatalmazásainak 
információi közül 
összeghatár 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Felhatalmazás 
jellege 

adózóhoz tartozó 
csoportos beszedési 
megbízások 
felhatalmazásainak 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 
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28/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

információi közül 
felhatalmazás jellege 

Felhatalmazás 
kezdete 

adózóhoz tartozó 
csoportos beszedési 
megbízások 
felhatalmazásainak 
információi közül 
felhatalmazás kezdete 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Felhatalmazás vége adózóhoz tartozó 
csoportos beszedési 
megbízások 
felhatalmazásainak 
információi közül 
felhatalmazás vége 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Számla tulajdonos adózóhoz tartozó 
csoportos beszedési 
megbízások 
felhatalmazásainak 
információi közül 
számlatulajdonos 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Számlatulajdonos 
címe 

adózóhoz tartozó 
csoportos beszedési 
megbízások 
felhatalmazásainak 
információi közül 
számlatulajdonos címe 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Felhatalmazó 
azonosító 

adózóhoz tartozó 
csoportos beszedési 
megbízások 
felhatalmazásainak 
információi közül 
felhatalmazó azonosító 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Felhatalmazás 
dátuma 

adózóhoz tartozó 
csoportos beszedési 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 
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29/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

megbízások 
felhatalmazásainak 
információi közül 
felhatalmazás dátuma 

Közlemény adózóhoz tartozó 
csoportos beszedési 
megbízások 
felhatalmazásainak 
információi közül 
közlemény 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

TEÁOR adózóhoz tartozó 
tevékenységadatok 
közül TEÁOR kód 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Tevékenység 
kezdete 

adózóhoz tartozó 
tevékenységadatok 
közül tevékenység 
kezdete 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Tevékenység vége adózóhoz tartozó 
tevékenységadatok 
közül tevékenység vége 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Főtevékenység-e adózóhoz tartozó 
tevékenységadatok 
közül főtevékenység-e 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Bejelentés dátuma adózóhoz tartozó 
tevékenységadatok 
közül bejelentés 
dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Képviselő neve adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 
közül képviselő neve 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 

Képviselő 
adóazonosító jele 

adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 
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30/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

közül képviselő 
adóazonosító jele 

Képviselő adószáma adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 
közül képviselő 
adószáma 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 

Képviselő külföldi 
adószáma 

adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 
közül képviselő külföldi 
adószáma 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 

Képviselő címe adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 
közül képviselő címe 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 

Képviselet 
származási helye 

adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 
közül képviselet 
származási helye 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 

Képviselet típusa adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 
közül képviselet típusa 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 

Képviselet jogcíme adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 
közül képviselet 
jogcíme 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 

Képviselet jogköre adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 
közül képviselet jogköre 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 

Megjegyzés adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 
közül megjegyzés 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 

Képviselet 
jogviszony kezdete 

adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 
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31/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

közül képviselet 
jogviszony kezdete 

Képviselet 
jogviszony vége 

adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 
közül képviselet 
jogviszony vége 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 

Képviselet 
megszűnés jogcíme 

adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 
közül képviselet 
megszűnés jogcíme 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 

Képviselet 
bejelentés dátuma 

adózóhoz rendelt 
képviselő(k) adatai 
közül képviselet 
bejelentés dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű Képviselői törzsadatok 

Adónem adóköteles 
tevékenységek adatai 
közül az adónem 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Változás típusa adóköteles 
tevékenységek adatai 
közül a változás típusa 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Változás jogcíme adóköteles 
tevékenységek adatai 
közül a változás 
jogcíme 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Változás dátuma adóköteles 
tevékenységek adatai 
közül a változás dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Bejelentés dátuma adóköteles 
tevékenységek adatai 
közül a bejelentés 
dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Aktuális-e adóköteles 
tevékenységek adatai 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 
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32/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

közül aktualitásának 
jelölése 

Telephely 
megnevezése 

Telephely 
megnevezése 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Fiktív cím-e Fiktív cím-e Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Település szintű 
adózó-e 

Település szintű adózó-
e 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Telephely 
érvényesség 
kezdete 

Telephely érvényesség 
kezdete 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Telephely 
érvényesség vége 

Telephely érvényesség 
vége 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Telephely bejelentés 
dátuma 

Telephely bejelentés 
dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Adózóhoz tartozó 
jogelőd neve 

Adózóhoz tartozó 
jogelőd neve 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Adózóhoz tartozó 
jogelőd adószáma 

Adózóhoz tartozó 
jogelőd adószáma 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Jogutódlás módja Jogutódlás módja Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 
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33/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Adózóhoz tartozó 
jogelőd 
bejelentésének 
dátuma 

Adózóhoz tartozó 
jogelőd bejelentésének 
dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Könyvvizsgáló 
szervezet neve 

Adózóhoz tartozó 
könyvvizsgáló 
szervezet neve 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Könyvvizsgálatért 
felelős személy neve 

Könyvvizsgálatért 
felelős személy neve 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Könyvvizsgálatért 
felelős nyilvántartási 
száma 

Könyvvizsgálatért 
felelős nyilvántartási 
száma 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Fiktív cím-e Fiktív cím-e Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Település szintű 
adózó-e 

Település szintű adózó-
e 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Könyvvizsgáló 
jogviszony kezdete 

Könyvvizsgáló 
jogviszony kezdete 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Könyvvizsgáló 
jogviszony vége 

Könyvvizsgáló 
jogviszony vége 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Könyvvizsgáló 
bejelentés dátuma 

Könyvvizsgáló 
bejelentés dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

34/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Megjegyzés 
szövege 

Adózóval kapcsolatos 
Megjegyzés szövege 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Megjegyzés 
érvényesség 
kezdete 

Adózóval kapcsolatos 
Megjegyzés 
érvényesség kezdete 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Megjegyzés 
érvényesség vége 

Adózóval kapcsolatos 
Megjegyzés 
érvényesség vége 

Elsődleges - N I Egyszerű Adózói törzsadatok 

Munkahely neve Munkahely neve Elsődleges - N I Egyszerű Adózói munkahelyek 
törzsadatok 

Munkahely címe Munkahely címe Elsődleges - N I Egyszerű Adózói munkahelyek 
törzsadatok 

Adószám Adószám Elsődleges - N I Egyszerű Adózói munkahelyek 
törzsadatok 

Belépés dátuma Belépés dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Adózói munkahelyek 
törzsadatok 

Kilépés dátuma Kilépés dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Adózói munkahelyek 
törzsadatok 

Jogviszony típusa Jogviszony típusa Elsődleges - N I Egyszerű Adózói munkahelyek 
törzsadatok 

Bejelentés dátuma Bejelentés dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Adózói munkahelyek 
törzsadatok 

Terület Terület Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Érték Érték Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Fekvés Fekvés Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Megnevezés Megnevezés Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Adatforrás Adatforrás Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Változás jellege Változás jellege Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Törlésre jelölt-e Törlésre jelölt-e Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Megjegyzés Megjegyzés Elsődleges - N I Egyszerű Ingatlan törzsadatok 

Áht. azonosító Áht. azonosító Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Teljes név Teljes név Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Számlaszám Számlaszám Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Statisztikai számjel Statisztikai számjel Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Cégjegyzék száma Cégjegyzék száma Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Adószám Adószám Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Vezető neve Vezető neve Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Telefonszám Telefonszám Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Elektronikus 
levélcím 

Elektronikus levélcím Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Kimutató szervezet 
nyilvántartás 

Feldolgozás jogcíme Feldolgozás jogcíme Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Adózó mutatója Adózó mutatója Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Adózó neve Adózó neve Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Rendszám Rendszám Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Adatszolgáltatás 
típusa 

Adatszolgáltatás típusa Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Járműnem név Járműnem név Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Gyártmány Gyártmány Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Kereskedelmi név Kereskedelmi név Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Jármű típus Jármű típus Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Gyártás év Gyártás év Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Teljesítmény Teljesítmény Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Helység Helység Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Közterület Közterület Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Épület, lépcsőház, 
emelet, ajtó 

Épület, lépcsőház, 
emelet, ajtó 

Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Bevallás iktatószám Bevallás iktatószám Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Bevallás beérkezés 
dátum 

Bevallás beérkezés 
dátum 

Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Adóév Adóév Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Légrugós Légrugós Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Adóztatás módja Adóztatás módja Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Adóalap Adóalap Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Adózás alapja Adózás alapja Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Adómérték Adómérték Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Éves adó Éves adó Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Változás összege Változás összege Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Kedvezmény összeg Kedvezmény összeg Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Mentesség összeg Mentesség összeg Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Fizetendő adó Fizetendő adó Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Forgalomból kivonás 
dátuma 

Forgalomból kivonás 
dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Forgalomba 
helyezés dátuma 

Forgalomba helyezés 
dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Forgalomból kivonás 
oka 

Forgalomból kivonás 
oka 

Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Mentesség Mentesség Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Környezetvédelmi 
osztály 

Környezetvédelmi 
osztály 

Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Tulajdonjog 
viszonya 

Tulajdonjog viszonya Elsődleges - N I Egyszerű Gépjárműadó nyilvántartás 

Feldolgozás jogcíme Feldolgozás jogcíme Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

38/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Adózó mutatója Adózó mutatója Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Adózó neve Adózó neve Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Rendszám Rendszám Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Gépjármű típusa Gépjármű típusa Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Helység Helység Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Közterület Közterület Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Épület, lépcsőház, 
emelet, ajtó 

Épület, lépcsőház, 
emelet, ajtó 

Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Iktatószám Iktatószám Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Beérkezés dátuma Beérkezés dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Adóév Adóév Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Adó összege Adó összege Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Mentesség összege Mentesség összege Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Fizetendő adó Fizetendő adó Elsődleges - N I Egyszerű Ideiglenes rendszámú 
gépjárművek adója 
nyilvántartás 

Magánfőző neve Magánfőző neve Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Magánfőző születési 
helye 

Magánfőző születési 
helye 

Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Magánfőző  
születési ideje 

Magánfőző  születési 
ideje 

Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Anyja születési 
családi és utóneve 

Anyja születési családi 
és utóneve 

Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Adóazonosító jele 
/Adószáma 

Adóazonosító jele 
/Adószáma 

Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Külföldi 
adóazonosítója 

Külföldi adóazonosítója Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Székhelye, 
lakóhelye 

 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 
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40/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Levelezési címe  

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 
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41/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Telefonszáma Telefonszáma Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

E-mail címe E-mail címe Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Tulajdoni 
(jogosultsági) 
hányad 

Tulajdoni (jogosultsági) 
hányad 

Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Desztillálóberendez
és 

 

Tulajdonszerzéséne
k ideje 

Tulajdonszerzésének 
ideje 

Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Tulajdonszerzés 
jogcíme 

Tulajdonszerzés 
jogcíme 

Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Űrtartalma Űrtartalma Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Tárolásának, 
használatának 
helye: 

Tárolásának, 
használatának helye 
(ha ez a hely a 
magánfőző lakóhelyétől 
eltérő helyen lévő 
gyümölcsös vagy, ha a 
berendezés különböző 

Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 
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42/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

lakhelyű személyek 
közös tulajdona) 

Változás-bejelentés 
esetén kitöltendő 
adatok 

 

a.) a 
desztillálóberendezé
s tulajdonjogának 
megszűnése 

a desztillálóberendezés 
tulajdonjogának 
megszűnése 

Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

b.) a 
desztillálóberendezé
s tulajdoni 
hányadában történő 
változás 

a desztillálóberendezés 
tulajdoni hányadában 
történő változás 

Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

c.) a 
desztillálóberendezé
s tárolási helyének 
változása 

a desztillálóberendezés 
tárolási helyének 
változása 

Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

d.) egyéb egyéb ok Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Változás időpontja Változás időpontja Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Tulajdonostárs(ak) 
adatai 

Tulajdonostárs(ak) 
adatai 

Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Neve Neve Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Születési helye Születési helye Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Születési ideje Születési ideje Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Anyja születési 
családi és utóneve 

Anyja születési családi 
és utóneve 

Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Adóazonosító jele  Adóazonosító jele  Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Lakóhelye Lakóhelye Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Levelezési címe Levelezési címe Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 
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44/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Telefonszám Telefonszám Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

E-mail E-mail Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Tulajdoni hányada Tulajdoni hányada Elsődleges - N I Egyszerű Desztillálóberendezés 
bejelentési nyilvántartás 

Magánfőző neve Magánfőző neve Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Magánfőző születési 
helye 

Magánfőző születési 
helye 

Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Magánfőző születési 
ideje 

Magánfőző születési 
ideje 

Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Anyja születési 
családi és utóneve 

Anyja születési családi 
és utóneve 

Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Adóazonosító jele 
/Adószáma 

Adóazonosító jele 
/Adószáma 

Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Külföldi 
adóazonosítója 

Külföldi adóazonosítója Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Székhelye, 
lakóhelye 

      Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Levelezési címe       Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 
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47/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Telefonszáma Telefonszáma Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

E-mail címe E-mail címe Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 
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48/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Tárgyévben 
előállított magánfőző 
párlat mennyisége 

Tárgyévben előállított 
magánfőző párlat 
mennyisége 

Elsődleges - N I Egyszerű Magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni 
jövedéki adó nyilvántartás 

Adózó adatok Adózó adatok Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

A bérbeadónak 
pénzben kifizetett 
bérleti díj összege 

A bérbeadónak 
pénzben kifizetett 
bérleti díj összege 

Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

A bérbeadónak 
természetben 
fizetett bérleti díj 
összege 

A bérbeadónak 
természetben fizetett 
bérleti díj összege 

Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

Az összes bérleti díj Az összes bérleti díj Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

Adóalap Adóalap Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

A számított adó A számított adó Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

A kifizető által 
levonni elmulasztott 
adó 

A kifizető által levonni 
elmulasztott adó 

Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

A kifizető által 
fizetendő összes 
adó 

A kifizető által fizetendő 
összes adó 

Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

Kifizetői adatok Kifizetői adatok Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

49/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Település Település Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

Helyrajzi száma Helyrajzi száma Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

Területe Területe Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

Az éves bérleti díj 
összege 

Az éves bérleti díj 
összege 

Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

A levont 
jövedelemadó 
összege 

A levont jövedelemadó 
összege 

Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

Az adólevonás 
elmaradásának oka 

Az adólevonás 
elmaradásának oka 

Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

A kifizetés időpontja A kifizetés időpontja Elsődleges - N I Egyszerű Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 
nyilvántartása 

Az adatbejelentés 
fajtája - Nem 
megállapodás 
alapján benyújtott 
adatbejelentés 

Az adatbejelentés 
fajtája - Nem 
megállapodás alapján 
benyújtott 
adatbejelentés 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Az adatbejelentés 
fajtája - 
Megállapodás 
alapján benyújtott 
adatbejelentés 

Az adatbejelentés 
fajtája - Megállapodás 
alapján benyújtott 
adatbejelentés 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Benyújtó neve 
(cégneve) 

Benyújtó neve 
(cégneve) 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 
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50/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Születéskori név Születéskori név Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Születési helye Születési helye Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Születési ideje Születési ideje Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Anyja születési 
családi és utóneve 

Anyja születési családi 
és utóneve 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Adóazonosító jele Adóazonosító jele Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Adószáma Adószáma Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Külföldi 
adóazonosítója 

Külföldi adóazonosítója Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Statisztikai számjele Statisztikai számjele Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Bankszámlaszám Bankszámlaszám Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Civilszervezet 
nyilvántartási száma 

Civilszervezet 
nyilvántartási száma 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Székhelye, 
lakóhelye 

Székhelye, lakóhelye Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Levelezési címe Levelezési címe Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 
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51/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Az adatbejelentést 
kitöltő neve (ha az 
eltér a bejelentőtől 
vagy szervezet 
esetén) 

Az adatbejelentést 
kitöltő neve (ha az eltér 
a bejelentőtől vagy 
szervezet esetén) 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Telefonszám Telefonszám Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

E-mail cím E-mail cím Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Az adatbejelentő 
tulajdonjoga, 
vagyoni értékű joga 

Az adatbejelentő 
tulajdonjoga, vagyoni 
értékű joga 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Tulajdoni 
(jogosultsági) 
hányad 

Tulajdoni (jogosultsági) 
hányad 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Az építmény címe Az építmény címe Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Az ingatlanon lévő 
adótárgyak 
(épületek, 
épületrészek) száma 

Az ingatlanon lévő 
adótárgyak (épületek, 
épületrészek) száma 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Adókötelezettség 
keletkezésére okot 
adó körülmény és 
időpontja 

Adókötelezettség 
keletkezésére okot adó 
körülmény és időpontja 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Adókötelezettség 
változására okot adó 
körülmény és 
időpontja 

Adókötelezettség 
változására okot adó 
körülmény és időpontja 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Adókötelezettség 
megszűnésére okot 
adó körülmény és 
időpontja 

Adókötelezettség 
megszűnésére okot adó 
körülmény és időpontja 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Az építmény fajtája Az építmény fajtája Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Az építmény 
hasznos alapterülete 

Az építmény hasznos 
alapterülete 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Adómentesség 
igénybevétele 

Adómentesség 
igénybevétele 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Több adómérték 
esetén a mérték 
megállapításához 
szükséges tények, 
adatok 

A mérték 
megállapításához 
szükséges tények, 
adatok 

Elsődleges - N I Egyszerű Építményadó nyilvántartás 

Az adatbejelentés 
fajtája - Nem 
megállapodás 
alapján benyújtott 
adatbejelentés 

Az adatbejelentés 
fajtája - Nem 
megállapodás alapján 
benyújtott 
adatbejelentés 

Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Az adatbejelentés 
fajtája - 

Az adatbejelentés 
fajtája - Megállapodás 

Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

53/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Megállapodás 
alapján benyújtott 
adatbejelentés 

alapján benyújtott 
adatbejelentés 

Benyújtó neve Benyújtó neve Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Születéskori név Születéskori név Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Születési helye Születési helye Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Születési ideje Születési ideje Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Anyja születési 
családi és utóneve 

Anyja születési családi 
és utóneve 

Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Adóazonosító jele Adóazonosító jele Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Adószáma Adószáma Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Külföldi 
adóazonosítója 

Külföldi adóazonosítója Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Bankszámlaszám Bankszámlaszám Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Lakóhelye Lakóhelye Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

54/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Levelezési címe Levelezési címe Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

55/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Az adatbejelentést 
kitöltő neve (ha az 
eltér a bejelentőtől) 

Az adatbejelentést 
kitöltő neve (ha az eltér 
a bejelentőtől) 

Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Telefonszám Telefonszám Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

E-mail cím E-mail cím Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Az adatbejelentő 
tulajdonjogi, vagyoni 
értékű jogi 
minősége, tulajdoni 
(jogosultsági) 
hányada 

Az adatbejelentő 
tulajdonjogi, vagyoni 
értékű jogi minősége, 
tulajdoni (jogosultsági) 
hányada 

Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Adókötelezettség 
keletkezésére okot 
adó körülmény és 
időpontja 

Adókötelezettség 
keletkezésére okot adó 
körülmény és időpontja: 
új építmény, építmény 
szerzés (vétel, öröklés 
stb.), vagyoni értékű jog 
alapítása, Vagyoni 
értékű jog megszűnése, 
Bérleti jog alapítása, A 
belterületen fekvő, 
termőföldnek minősülő 
telek esetében a 

Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

56/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

földterületnek az 
ingatlan-
nyilvántartásban 
művelés alól kivett 
területre történő 
átvezetése vagy 
tényleges 
mezőgazdasági 
művelésének a 
megszüntetése, A 
külterületen fekvő, 
termőföldnek minősülő 
telek esetében a 
földterületnek az 
ingatlan-
nyilvántartásban 
művelés alól kivett 
területre történő 
átvezetése, Az erdőnek 
minősülő telek 
esetében a 
földterületnek az 
ingatlan-
nyilvántartásban 
művelés alól kivett 
területre történő 
átvezetése, feltéve, ha 
az Országos 
Erdőállomány 
Adattárban erdőként 
nem tartják nyilván, Az 
erdőnek minősülő telek 
esetében az ingatlan-
nyilvántartásban 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

57/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

művelés alól kivett 
területként nyilvántartott 
földterületnek az 
Országos Erdőállomány 
Adattárból történő 
törlése, A tanyaként 
nyilvántartott földterület 
esetében a tanyaként 
történő ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés 
törlése, Az építmény 
megsemmisülése, Az 
építmény lebontása, 
Adóbevezetés, időpont  

Adókötelezettség 
változására okot adó 
körülmény és 
időpontja 

Adókötelezettség 
változására okot adó 
körülmény leírása és 
időpontja 

Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Adókötelezettség 
megszűnésére okot 
adó körülmény és 
időpontja 

Adókötelezettség 
megszűnésére okot adó 
körülmény és időpontja: 
Az építmény 
megszűnése, A telek 
megszűnése, Az 
építmény elidegenítése, 
A telek elidegenítése, 
Vagyoni értékű jog 
alapítása, Vagyoni 
értékű jog megszűnése, 
Bérleti jog megszűnése, 
Az ingatlan-
nyilvántartásban 
művelés alól kivett 
területként nyilvántartott 

Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 
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58/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

belterületi telek 
esetében a telek 
művelési ágának 
ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése és tényleges 
mezőgazdasági 
művelése megkezdése, 
A tényleges 
mezőgazdasági 
művelés alatt álló 
belterületi telek 
esetében a telek 
művelési ágának 
ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése, A 
belterületen fekvő 
termőföld esetében 
annak tényleges 
mezőgazdasági 
művelése megkezdése, 
A külterületi telek 
esetében annak 
termőföldként vagy 
tanyaként történő 
ingatlan-nyilvántartási 
feljegyzése, A teleknek 
minősülő földterület 
esetében a 
földterületnek az 
ingatlan-
nyilvántartásban erdő 
művelési ágra történő 
átvezetése vagy az 
Országos Erdőállomány 
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59/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Adattárba történő 
bejegyzése, A telek 
építménnyel való 
beépítése, Egyéb ok 
leírása, időpont 

Adókötelezettség 
keletkezésének, 
változásának, 
megszűnésének 
időpontja 

Adókötelezettség 
keletkezésének, 
változásának, 
megszűnésének 
időpontja 

Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Adókötelezettség 
keletkezésének 
dátuma 

Adókötelezettség 
keletkezésének dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Az adótárgy címe Az adótárgy címe Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 
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60/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Egy helyrajzi 
számon található 
adótárgyak fajtája és 
száma 

Egy helyrajzi számon 
található adótárgyak 
fajtája és száma 

Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Mentességek Mentességek Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Kedvezmények Kedvezmények Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

Több adómérték 
esetén a mérték 
megállapításához 
szükséges tények, 
adatok 

Több adómérték esetén 
a mérték 
megállapításához 
szükséges tények, 
adatok 

Elsődleges - N I Egyszerű Kommunális adó 
nyilvántartás 

A bevallott időszak, 
a betétlapok száma 
és a fizetendő 
idegenforgalmi adó 
összege 

A bevallott időszak, a 
betétlapok száma és a 
fizetendő 
idegenforgalmi adó 
összege 

Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Az adóbeszedésére 
kötelezett neve  

Az adóbeszedésére 
kötelezett neve  

Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Születési név Születési név Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Születési helye Születési helye Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Születési ideje Születési ideje Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 
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61/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Anyja születési 
családi és utóneve 

Anyja születési családi 
és utóneve 

Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Adóazonosító jele Adóazonosító jele Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Adószáma Adószáma Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Külföldi 
adóazonosítója 

Külföldi adóazonosítója Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Statisztikai számjele Statisztikai számjele Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Bankszámlaszám Bankszámlaszám Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Civil szervezet 
nyilvántartási száma 

Civil szervezet 
nyilvántartási száma 

Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Székhelye, 
lakóhelye 

Székhelye, lakóhelye Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 
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62/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Levelezési címe Levelezési címe Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

63/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

A szálláshely, 
ingatlan címe 

A szálláshely, ingatlan 
címe 

Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Tárgyhavi összes 
megkezdett 
vendégéjszakák 
száma 

Tárgyhavi összes 
megkezdett 
vendégéjszakák száma 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

64/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Az adó alapjába nem 
számítandó, állandó 
lakosként az 
önkormányzat 
illetékességi 
területén eltöltött 
vendégéjszakák 
száma 

Az adó alapjába nem 
számítandó, állandó 
lakosként az 
önkormányzat 
illetékességi területén 
eltöltött vendégéjszakák 
száma 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Törvény alapján 
mentes 
vendégéjszakák 
száma összesen 

Törvény alapján mentes 
vendégéjszakák száma 
összesen 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Az Észak-atlanti 
Szerződés 
tagállamainak a 
Békepartnerség más 
részt vevő 
államainak, 
Magyarországon 
kizárólag szolgálati 
kötelezettség 
céljából tartózkodó 
fegyveres erői 
személyi 
állományába tartozó 
vagy 
alkalmazásában álló 
nem magyar 
állampolgárságú, 
katonai szolgálatban 
lévő és polgári 
állományú 
személyek által 
eltöltött 

Az Észak-atlanti 
Szerződés 
tagállamainak a 
Békepartnerség más 
részt vevő államainak, 
Magyarországon 
kizárólag szolgálati 
kötelezettség céljából 
tartózkodó fegyveres 
erői személyi 
állományába tartozó 
vagy alkalmazásában 
álló nem magyar 
állampolgárságú, 
katonai szolgálatban 
lévő és polgári 
állományú személyek 
által eltöltött 
vendégéjszakák száma 
[Htv. 3/A. §] 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

65/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

vendégéjszakák 
száma [Htv. 3/A. §] 

A 18. életévét be 
nem töltött 
magánszemély által 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § a) 
pont] 

A 18. életévét be nem 
töltött magánszemély 
által eltöltött 
vendégéjszakák száma 
[Htv. 31. § a) pont] 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Gyógyintézetben 
fekvőbeteg 
szakellátásban 
részesülő vagy 
szociális 
intézményben 
ellátott 
magánszemély(ek) 
által eltöltött 
vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § b) 
pont] 

Gyógyintézetben 
fekvőbeteg 
szakellátásban 
részesülő vagy szociális 
intézményben ellátott 
magánszemély(ek) által 
eltöltött vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § b) 
pont] 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

A közép- és 
felsőfokú oktatási 
intézménynél tanulói 
vagy hallgatói 
jogviszony alapján a 
településen eltöltött 
vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § c) 
pont] 

A közép- és felsőfokú 
oktatási intézménynél 
tanulói vagy hallgatói 
jogviszony alapján a 
településen eltöltött 
vendégéjszakák száma 
[Htv. 31. § c) pont] 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Valamely hatóság 
vagy bíróság 
intézkedése folytán 
a településen 

Valamely hatóság vagy 
bíróság intézkedése 
folytán a településen 
eltöltött vendégéjszakák 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

66/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

eltöltött 
vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § c) 
pont] 

száma [Htv. 31. § c) 
pont] 

Szakképzés 
keretében a 
településen eltöltött 
vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § c) 
pont] 

Szakképzés keretében 
a településen eltöltött 
vendégéjszakák száma 
[Htv. 31. § c) pont] 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Közszolgálati 
kötelezettség 
teljesítése során 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § c) 
pont] 

Közszolgálati 
kötelezettség teljesítése 
során eltöltött 
vendégéjszakák száma 
[Htv. 31. § c) pont] 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

A településen 
székhellyel, vagy 
telephellyel 
rendelkező 
vállalkozó esetén 
vállalkozási 
tevékenység vagy 
ezen vállalkozó 
munkavállalója által 
folytatott 
munkavégzés 
céljából eltöltött 
vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § c) 
pont] 

A településen 
székhellyel, vagy 
telephellyel rendelkező 
vállalkozó esetén 
vállalkozási 
tevékenység vagy ezen 
vállalkozó 
munkavállalója által 
folytatott munkavégzés 
céljából eltöltött 
vendégéjszakák száma 
[Htv. 31. § c) pont] 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Az önkormányzat 
illetékességi 

Az önkormányzat 
illetékességi területén 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

67/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

területén lévő üdülő 
tulajdonosa vagy 
bérlője, 
lakásszövetkezet 
tulajdonában álló 
üdülő 
lakásszövetkezeti 
tag, a tulajdonos, a 
bérlő hozzátartozója 
által eltöltött 
vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § d) 
pont] 

lévő üdülő tulajdonosa 
vagy bérlője, 
lakásszövetkezet 
tulajdonában álló üdülő 
lakásszövetkezeti tag, a 
tulajdonos, a bérlő 
hozzátartozója által 
eltöltött vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § d) 
pont] 

Az egyházi jogi 
személy 
tulajdonában lévő 
építményben, telken 
vendégéjszakát - 
kizárólag az egyházi 
jogi személy hitéleti 
tevékenységéhez 
kapcsolódó 
részvétel céljából - 
eltöltő egyházi 
személy által eltöltött 
vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § e) 
pont] 

Az egyházi jogi személy 
tulajdonában lévő 
építményben, telken 
vendégéjszakát - 
kizárólag az egyházi 
jogi személy hitéleti 
tevékenységéhez 
kapcsolódó részvétel 
céljából - eltöltő egyházi 
személy által eltöltött 
vendégéjszakák száma 
[Htv. 31. § e) pont] 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

A honvédelmi vagy 
rendvédelmi 
feladatokat ellátó 
szervek 
állományába tartozó 
személy 

A honvédelmi vagy 
rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek 
állományába tartozó 
személy hozzátartozója 
által eltöltött 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

68/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

hozzátartozója által 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § f) 
pont] 

vendégéjszakák száma 
[Htv. 31. § f) pont] 

Adóköteles 
vendégéjszakák 
száma összesen 

Adóköteles 
vendégéjszakák száma 
összesen 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Számított 
idegenforgalmi adó 
összege (forintban) 

Számított 
idegenforgalmi adó 
összege (forintban) 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Adóköteles 
vendégéjszakák 
száma összesen 

Adóköteles 
vendégéjszakák száma 
összesen 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Az önkormányzati 
adóhatóságnak 
fizetendő adó 
összege 

Az önkormányzati 
adóhatóságnak 
fizetendő adó összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Idegenforgalmi adó 
nyilvántartás 

Adóév Adóév Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Bevallás jellege Bevallás jellege Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Bevallott időszak Bevallott időszak Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Záró bevallás Záró bevallás Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Adóalany viselt neve 
(családi- és utóneve, 
cégneve) 

Adóalany viselt neve 
(családi- és utóneve, 
cégneve) 

Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Adóalany születési 
családi- és utóneve 

Adóalany születési 
családi- és utóneve 

Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Születési helye Születési helye Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Születési ideje Születési ideje Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Anyja születési 
családi és utóneve 

Anyja születési családi 
és utóneve 

Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Adóazonosító jele Adóazonosító jele Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Adószáma Adószáma Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

69/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Székhelye, 
lakóhelye 

Székhelye, lakóhelye Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Ország Ország Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Irányítószám Irányítószám Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Helyiség Helyiség Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Településrész Településrész Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Közterület neve Közterület neve Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Közterület jellege Közterület jellege Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Házszám Házszám Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Épület Épület Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Lépcsőház Lépcsőház Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Emelet Emelet Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Ajtó Ajtó Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az adóbevallást 
kitöltő neve (,ha az 
nem azonos az 
adóalannyal) 

Az adóbevallást kitöltő 
neve (,ha az nem 
azonos az adóalannyal) 

Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Telefonszáma Telefonszáma Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

E-mail címe E-mail címe Elsődleges - N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az adó alapjának 
egyszerűsített 
meghatározási 
módját választók 
nyilatkozata 

Az adó alapjának 
egyszerűsített 
meghatározási módját 
választók nyilatkozata 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Htv. szerinti - 
vállalkozási szintű - 
éves nettó árbevétel 

Htv. szerinti - 
vállalkozási szintű - 
éves nettó árbevétel 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Eladott áruk 
beszerzési 
értékének, 
közvetített 
szolgáltatások 

Eladott áruk beszerzési 
értékének, közvetített 
szolgáltatások 
értékének figyelembe 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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70/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

értékének 
figyelembe vehető 
együttes összege 

vehető együttes 
összege 

Az alvállalkozói 
teljesítések értéke 

Az alvállalkozói 
teljesítések értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Anyagköltség Anyagköltség Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, 
kísérleti fejlesztés 
adóévben elszámolt 
közvetlen költsége 

Alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, 
kísérleti fejlesztés 
adóévben elszámolt 
közvetlen költsége 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Htv. szerinti – 
vállalkozási szintű – 
adóalap 

Htv. szerinti – 
vállalkozási szintű – 
adóalap 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Szokásos piaci árra 
való kiegészítés 
miatti korrekció 

Szokásos piaci árra 
való kiegészítés miatti 
korrekció 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IFRS-t alkalmazó 
vállalkozóknál 
alkalmazott adóalap 

Az IFRS-t alkalmazó 
vállalkozóknál 
alkalmazott adóalap 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Áttérési 
különbözettel 
korrigált adóalap 

Áttérési különbözettel 
korrigált adóalap 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IFRS-t alkalmazó 
vállalkozóknál az 
áttérési különbözet 
összege 

Az IFRS-t alkalmazó 
vállalkozóknál az 
áttérési különbözet 
összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az áttérés adóévét 
megelőző adóév 12 
hónapra számított 
adóalapjának 
összege 

Az áttérés adóévét 
megelőző adóév 12 
hónapra számított 
adóalapjának összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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71/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Kimentési adóalap Kimentési adóalap Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IFRS-t alkalmazó 
vállalkozónál 
számviteli 
önellenőrzési 
különbözet 

Az IFRS-t alkalmazó 
vállalkozónál számviteli 
önellenőrzési 
különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Korrigált Htv. szerinti 
- vállalkozási szintű - 
adóalap 

Korrigált Htv. szerinti - 
vállalkozási szintű - 
adóalap 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az önkormányzat 
illetékességi 
területére jutó 
települési szintű 
adóalap 

Az önkormányzat 
illetékességi területére 
jutó települési szintű 
adóalap 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Adómentes adóalap 
önkormányzati 
döntés alapján [Htv. 
39/C. § (2) 

Adómentes adóalap 
önkormányzati döntés 
alapján [Htv. 39/C. § (2) 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Adómentes adóalap 
önkormányzati 
döntés alapján [Htv. 
39/C. § (3) 

Adómentes adóalap 
önkormányzati döntés 
alapján [Htv. 39/C. § (3) 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Adómentes adóalap 
önkormányzati 
döntés alapján [Htv. 
39/C. § (4) 

Adómentes adóalap 
önkormányzati döntés 
alapján [Htv. 39/C. § (4) 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az önkormányzati 
rendelet szerinti 
adóköteles adóalap 

Az önkormányzati 
rendelet szerinti 
adóköteles adóalap 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Adóalapra jutó 
iparűzési adó 
összege 

Adóalapra jutó iparűzési 
adó összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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72/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Önkormányzati 
döntés szerinti 
adókedvezmény 
[Htv. 39/C. § (2) 

Önkormányzati döntés 
szerinti 
adókedvezmény [Htv. 
39/C. § (2) 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Önkormányzati 
döntés szerinti 
adókedvezmény 
[Htv. 39/C. § (3) 

Önkormányzati döntés 
szerinti 
adókedvezmény [Htv. 
39/C. § (3) 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Önkormányzati 
döntés szerinti 
adókedvezmény 
[Htv. 39/C. § (4) 

Önkormányzati döntés 
szerinti 
adókedvezmény [Htv. 
39/C. § (4) 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az ideiglenes jellegű 
iparűzési 
tevékenység után az 
adóévben 
megfizetett és az 
önkormányzatnál 
levonható 
adóátalány összege 

Az ideiglenes jellegű 
iparűzési tevékenység 
után az adóévben 
megfizetett és az 
önkormányzatnál 
levonható adóátalány 
összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A ráfordításként, 
költségként az 
adóévben elszámolt 
belföldi útdíj 7,5 %-
ának a településre 
jutó összege [Htv. 
40/A. § (1) bek. b) 
pontja  

A ráfordításként, 
költségként az 
adóévben elszámolt 
belföldi útdíj 7,5 %-ának 
a településre jutó 
összege [Htv. 40/A. § 
(1) bek. b) pontja  

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A ráfordításként, 
költségként az 
adóévben elszámolt 
külföldi útdíj 7,5 %-
ának a településre 
jutó összege [Htv. 

A ráfordításként, 
költségként az 
adóévben elszámolt 
külföldi útdíj 7,5 %-ának 
a településre jutó 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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73/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

40/A. § (1) bek. b) 
pontja 

összege [Htv. 40/A. § 
(1) bek. b) pontja 

A ráfordításként, 
költségként az 
adóévben elszámolt 
úthasználati díj 7,5 
%-ának a 
településre jutó 
összege [Htv. 40/A. 
§ (1) bek. b) pontja 

A ráfordításként, 
költségként az 
adóévben elszámolt 
úthasználati díj 7,5 %-
ának a településre jutó 
összege [Htv. 40/A. § 
(1) bek. b) pontja 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az önkormányzati 
döntés szerint a 
vállalkozó az 
adóévben elszámolt 
alapkutatás, 
alkalmazott kutatás 
vagy kísérleti 
fejlesztés közvetlen 
költsége 10%-ának 
településre jutó 
hányada [Htv. 40/A. 
§ (3) bek.] 

Az önkormányzati 
döntés szerint a 
vállalkozó az adóévben 
elszámolt alapkutatás, 
alkalmazott kutatás 
vagy kísérleti fejlesztés 
közvetlen költsége 
10%-ának településre 
jutó hányada [Htv. 40/A. 
§ (3) bek.] 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az iparűzési 
adófizetési 
kötelezettség 

Az iparűzési adófizetési 
kötelezettség 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az önkormányzatra 
jutó adóátalány 
összege 

Az önkormányzatra jutó 
adóátalány összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Külföldön létesített 
telephelyre jutó 
adóalap 

Külföldön létesített 
telephelyre jutó adóalap 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az adóévben 
megfizetett útdíj 7,5 
%-a 

Az adóévben 
megfizetett útdíj 7,5 %-a 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

74/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Előlegfizetési 
időszak 

Előlegfizetési időszak Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Első előlegrészlet Első előlegrészlet Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Második 
előlegrészlet 

Második előlegrészlet Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Számviteli törvény, 
Szja. törvény hatálya 
alá tartozó vállalkozó 
kompenzációs 
felárral növelt 
ellenérték szerinti 
nettó árbevétel 

Számviteli törvény, 
Szja. törvény hatálya 
alá tartozó vállalkozó 
kompenzációs felárral 
növelt ellenérték szerinti 
nettó árbevétel 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Jogdíjbevétel Jogdíjbevétel Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Egyéb 
szolgáltatások 
értékeként, illetve 
egyéb ráfordítások 
között kimutatott 
jövedéki adó 
összege 

Egyéb szolgáltatások 
értékeként, illetve 
egyéb ráfordítások 
között kimutatott 
jövedéki adó összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Egyéb ráfordítások 
között kimutatott 
regisztrációs adó, az 
alkoholos italok utáni 
népegészségügyi 
termékadó összege 

Egyéb ráfordítások 
között kimutatott 
regisztrációs adó, az 
alkoholos italok utáni 
népegészségügyi 
termékadó összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Regisztrációs adó Regisztrációs adó Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az alkoholos italok 
utáni 

Az alkoholos italok utáni 
népegészségügyi 
termékadó 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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75/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

népegészségügyi 
termékadó 

Felszolgálási díj 
árbevétele 

Felszolgálási díj 
árbevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Főtevékenységként 
sporttevékenységet 
végző, a Sport tv. 
szerinti 
sportvállalkozás 
nettó árbevételt 
csökkentő tétele 

Főtevékenységként 
sporttevékenységet 
végző, a Sport tv. 
szerinti sportvállalkozás 
nettó árbevételt 
csökkentő tétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Nyilatkozat Nyilatkozat Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Kapott kamatok és 
kamatjellegű 
bevételek 

Kapott kamatok és 
kamatjellegű bevételek 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Egyéb pénzügyi 
szolgáltatás 
bevételei 

Egyéb pénzügyi 
szolgáltatás bevételei 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Nem pénzügyi és 
befektetési 
szolgáltatás nettó 
árbevétele 

Nem pénzügyi és 
befektetési szolgáltatás 
nettó árbevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Befektetési 
szolgáltatás 
bevétele 

Befektetési szolgáltatás 
bevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Fedezeti ügyletek 
veszteségének/nyer
eségének 
nyereségjellegű 
különbözete 

Fedezeti ügyletek 
veszteségének/nyeresé
gének nyereségjellegű 
különbözete 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Alapügyletek 
(fedezett tételek) 

Alapügyletek (fedezett 
tételek) 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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76/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

nyereségének/veszt
eségének nyereség 
jellegű különbözete 

nyereségének/vesztesé
gének nyereség jellegű 
különbözete 

Alapügyletek 
(fedezett tételek) 
nyereségének/veszt
eségének nyereség 
jellegű különbözete 

Alapügyletek (fedezett 
tételek) 
nyereségének/vesztesé
gének nyereség jellegű 
különbözete 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Pénzügyi lízingbe 
adott eszköz után 
elszámolt elábé 

Pénzügyi lízingbe adott 
eszköz után elszámolt 
elábé 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Biztosítástechnikai 
eredmény 

Biztosítástechnikai 
eredmény 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Nettó működési 
költség 

Nettó működési költség Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Befektetésekből 
származó 
biztosítástechnikai 
ráfordítások (csak 
életbiztosítási ágnál) 
és az egyéb 
biztosítástechnikai 
ráfordítások 
együttes összege 

Befektetésekből 
származó 
biztosítástechnikai 
ráfordítások (csak 
életbiztosítási ágnál) és 
az egyéb 
biztosítástechnikai 
ráfordítások együttes 
összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Fedezeti ügyletek 
nyereségének/veszt
eségének 
nyereségjellegű 
különbözete 

Fedezeti ügyletek 
nyereségének/vesztesé
gének nyereségjellegű 
különbözete 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Alapügyletek 
(fedezett tételek) 
nyereségének/veszt
eségének 

Alapügyletek (fedezett 
tételek) 
nyereségének/vesztesé
gének nyereségjellegű 
különbözete 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

77/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

nyereségjellegű 
különbözete 

Nem biztosítási 
tevékenység 
bevétele, 
befektetések nettó 
árbevétele, a Htv. 
52. § 22. pont c) 
alpontja szerint 
egyéb növelő tételek 

Nem biztosítási 
tevékenység bevétele, 
befektetések nettó 
árbevétele, a Htv. 52. § 
22. pont c) alpontja 
szerint egyéb növelő 
tételek 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Htv. 52. § 22. pont c) 
alpontjában foglalt 
csökkentések 

Htv. 52. § 22. pont c) 
alpontjában foglalt 
csökkentések 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Befektetési 
szolgáltatási 
tevékenység 
bevételei 

Befektetési 
szolgáltatási 
tevékenység bevételei 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Nem befektetési 
szolgáltatási 
tevékenység 
bevétele 

Nem befektetési 
szolgáltatási 
tevékenység bevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Kapott kamatok és 
kamatjellegű 
bevételek együttes 
összege 

Kapott kamatok és 
kamatjellegű bevételek 
együttes összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Fedezeti ügyletek 
nyereségének/veszt
eségének 
nyereségjellegű 
különbözete 

Fedezeti ügyletek 
nyereségének/vesztesé
gének nyereségjellegű 
különbözete 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Alapügyletek 
(fedezett tételek) 
nyereségének/veszt
eségének 

Alapügyletek (fedezett 
tételek) 
nyereségének/vesztesé

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

78/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

nyereségjellegű 
különbözete 

gének nyereségjellegű 
különbözete 

Eladott áruk 
beszerzési értéke 
(elábé) összesen 

Eladott áruk beszerzési 
értéke (elábé) összesen 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Közvetített 
szolgáltatások 
értéke összesen 

Közvetített 
szolgáltatások értéke 
összesen 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A Htv. 39. § (7) 
bekezdése szerinti 
export árbevételhez 
kapcsolódó elábé és 
közvetített 
szolgáltatások 
értéke 

A Htv. 39. § (7) 
bekezdése szerinti 
export árbevételhez 
kapcsolódó elábé és 
közvetített 
szolgáltatások értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A Htv. 39. § (7) 
bekezdése szerinti 
közfinanszírozásban 
részesülő 
gyógyszerek 
értékesítéséhez 
kapcsolódó elábé 
vagy dohány 
kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány 
bekerülési értéke 

A Htv. 39. § (7) 
bekezdése szerinti 
közfinanszírozásban 
részesülő gyógyszerek 
értékesítéséhez 
kapcsolódó elábé vagy 
dohány 
kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány 
bekerülési értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

a Htv. 39. § (7) 
bekezdése szerinti 
földgázpiaci és 
villamosenergia 
piaci ügyletek 
elszámolása 
érdekében vásárolt 
és 

a Htv. 39. § (7) 
bekezdése szerinti 
földgázpiaci és 
villamosenergia piaci 
ügyletek elszámolása 
érdekében vásárolt és 
továbbértékesített, a 
számvitelről szóló 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

79/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

továbbértékesített, a 
számvitelről szóló 
törvény szerinti 
eladott áruk 
beszerzési 
értékeként elszámolt 
földgáz és 
villamosenergia 
beszerzési értéke 

törvény szerinti eladott 
áruk beszerzési 
értékeként elszámolt 
földgáz és 
villamosenergia 
beszerzési értéke 

A Htv. 39. § (4) és (5) 
bekezdése alapján 
(sávosan) 
megállapított, 
levonható elábé és 
közvetített 
szolgáltatások 
értéke együttes 
összege 

A Htv. 39. § (4) és (5) 
bekezdése alapján 
(sávosan) megállapított, 
levonható elábé és 
közvetített 
szolgáltatások értéke 
együttes összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Figyelembe vehető 
elábé és közvetített 
szolgáltatások 
értékének együttes 
összege [legfeljebb 
500 MFt nettó 
árbevételű adózó 
esetén 

Figyelembe vehető 
elábé és közvetített 
szolgáltatások 
értékének együttes 
összege [legfeljebb 500 
MFt nettó árbevételű 
adózó esetén 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A kapcsolt 
vállalkozás 
adóalanyok összes 
nettó árbevétele 

A kapcsolt vállalkozás 
adóalanyok összes 
nettó árbevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Kapcsolt vállalkozás 
adóalanyok által 
figyelembe vehető 
összes 

Kapcsolt vállalkozás 
adóalanyok által 
figyelembe vehető 
összes anyagköltség, 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

80/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

anyagköltség, 
alvállalkozói 
teljesítések értéke, 
alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, 
kísérleti fejlesztés 
adóévben elszámolt 
közvetlen költsége 

alvállalkozói teljesítések 
értéke, alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, 
kísérleti fejlesztés 
adóévben elszámolt 
közvetlen költsége 

Kapcsolt vállalkozás 
adóalanyok összes 
eladott áruk 
beszerzési értéke 

Kapcsolt vállalkozás 
adóalanyok összes 
eladott áruk beszerzési 
értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Kapcsolt vállalkozás 
adóalanyok összes 
közvetített 
szolgáltatások 
értéke 

Kapcsolt vállalkozás 
adóalanyok összes 
közvetített 
szolgáltatások értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A Htv. 39. § (7) 
bekezdése szerinti 
export árbevételhez 
kapcsolódó elábé és 
közvetített 
szolgáltatások 
értéke 

A Htv. 39. § (7) 
bekezdése szerinti 
export árbevételhez 
kapcsolódó elábé és 
közvetített 
szolgáltatások értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A Htv. 39. § (7) 
bekezdése szerinti 
közfinanszírozásban 
részesülő 
gyógyszerek 
értékesítéséhez 
kapcsolódó elábé, 
vagy dohány 
kiskereskedelmi-

A Htv. 39. § (7) 
bekezdése szerinti 
közfinanszírozásban 
részesülő gyógyszerek 
értékesítéséhez 
kapcsolódó elábé, vagy 
dohány 
kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány 
bekerülési értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

81/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

ellátónál a dohány 
bekerülési értéke 

A Htv. 39. § (7) 
bekezdése szerinti 
földgázpiaci és 
villamosenergia 
piaci ügyletek 
elszámolása 
érdekében vásárolt 
és 
továbbértékesített, a 
számvitelről szóló 
törvény szerinti 
eladott áruk 
beszerzési 
értékeként elszámolt 
földgáz és 
villamosenergia 
beszerzési értéke 

A Htv. 39. § (7) 
bekezdése szerinti 
földgázpiaci és 
villamosenergia piaci 
ügyletek elszámolása 
érdekében vásárolt és 
továbbértékesített, a 
számvitelről szóló 
törvény szerinti eladott 
áruk beszerzési 
értékeként elszámolt 
földgáz és 
villamosenergia 
beszerzési értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A kapcsolt 
vállalkozásoknál a 
Htv. 39. § (4)-(5) 
bekezdése alapján 
(sávosan) 
megállapított, 
levonható elábé és 
közvetített 
szolgáltatások 
értéke együttes 
összege 

A kapcsolt 
vállalkozásoknál a Htv. 
39. § (4)-(5) bekezdése 
alapján (sávosan) 
megállapított, levonható 
elábé és közvetített 
szolgáltatások értéke 
együttes összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A kapcsolt 
vállalkozás tagjai 
által összesen 
figyelembe vehető 

A kapcsolt vállalkozás 
tagjai által összesen 
figyelembe vehető 
eladott áruk beszerzési 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

82/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

eladott áruk 
beszerzési 
értékének és a 
közvetített 
szolgáltatások 
értékének együttes 
összege 

értékének és a 
közvetített 
szolgáltatások 
értékének együttes 
összege 

A kapcsolt 
vállalkozások 
összesített pozitív 
előjelű különbözete 
(adóalap) 

A kapcsolt 
vállalkozások 
összesített pozitív 
előjelű különbözete 
(adóalap) 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az adóalanyra jutó 
vállalkozási szintű 
adóalap 

Az adóalanyra jutó 
vállalkozási szintű 
adóalap 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az alkalmazott 
adóalap megosztás 
módszere 

Az alkalmazott adóalap 
megosztás módszere 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A vállalkozás által az 
adóévben - a Htv. 
melléklete szerint - 
figyelembeveendő 
összes személyi 
jellegű ráfordítás 
összege 

A vállalkozás által az 
adóévben - a Htv. 
melléklete szerint - 
figyelembeveendő 
összes személyi jellegű 
ráfordítás összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az önkormányzat 
illetékességi 
területén 
foglalkoztatottak 
után az adóévben – 
a Htv. melléklete 
szerint – 
figyelembeveendő 

Az önkormányzat 
illetékességi területén 
foglalkoztatottak után 
az adóévben – a Htv. 
melléklete szerint – 
figyelembeveendő 
személyi jellegű 
ráfordítás összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

83/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

személyi jellegű 
ráfordítás összege 

A vállalkozásnak az 
adóévben a 
székhely, telephely 
szerinti 
településekhez 
tartozó - a Htv. 
melléklete szerinti - 
összes eszközérték 
összege 

A vállalkozásnak az 
adóévben a székhely, 
telephely szerinti 
településekhez tartozó - 
a Htv. melléklete 
szerinti - összes 
eszközérték összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az önkormányzat 
illetékességi 
területén 
figyelembeveendő - 
a Htv. melléklete 
szerinti - 
eszközérték 
összege 

Az önkormányzat 
illetékességi területén 
figyelembeveendő - a 
Htv. melléklete szerinti - 
eszközérték összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Egyetemes 
szolgáltató, 
villamosenergia- 
vagy 
földgázkereskedő 
villamosenergia 
vagy földgáz végső 
fogyasztók részére 
történő 
értékesítésből 
származó összes 
számviteli törvény 
szerinti nettó 
árbevétele 

Egyetemes szolgáltató, 
villamosenergia- vagy 
földgázkereskedő 
villamosenergia vagy 
földgáz végső 
fogyasztók részére 
történő értékesítésből 
származó összes 
számviteli törvény 
szerinti nettó árbevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

84/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Az önkormányzat 
illetékességi 
területére jutó 
számviteli törvény 
szerinti nettó 
árbevétele 

Az önkormányzat 
illetékességi területére 
jutó számviteli törvény 
szerinti nettó árbevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Villamos energia 
elosztó hálózati 
engedélyes és 
földgázelosztói 
engedélyes esetén 
az összes végső 
fogyasztónak 
továbbított 
villamosenergia 
vagy földgáz 
mennyisége 

Villamos energia 
elosztó hálózati 
engedélyes és 
földgázelosztói 
engedélyes esetén az 
összes végső 
fogyasztónak 
továbbított 
villamosenergia vagy 
földgáz mennyisége 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az önkormányzat 
illetékességi 
területén lévő végső 
fogyasztónak 
továbbított 
villamosenergia 
vagy földgáz 
mennyisége 

Az önkormányzat 
illetékességi területén 
lévő végső 
fogyasztónak 
továbbított 
villamosenergia vagy 
földgáz mennyisége 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az építőipari 
tevékenységből 
[Htv. 52. § 24. 
pontja] származó, 
számviteli törvény 
szerinti értékesítés 
nettó árbevétele és 
az adóév utolsó 
napján fennálló, 

Az építőipari 
tevékenységből [Htv. 
52. § 24. pontja] 
származó, számviteli 
törvény szerinti 
értékesítés nettó 
árbevétele és az adóév 
utolsó napján fennálló, 
építőipari 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

85/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

építőipari 
tevékenységgel 
összefüggésben 
készletre vett 
befejezetlen 
termelés, 
félkésztermék, 
késztermék értéke 
együttes összege 

tevékenységgel 
összefüggésben 
készletre vett 
befejezetlen termelés, 
félkésztermék, 
késztermék értéke 
együttes összege 

Az önkormányzat 
illetékességi 
területén a Htv. 37. § 
(2) bekezdés b) pont 
és (3) bekezdés 
szerint létrejött 
telephelyre jutó 
összeg 

Az önkormányzat 
illetékességi területén a 
Htv. 37. § (2) bekezdés 
b) pont és (3) bekezdés 
szerint létrejött 
telephelyre jutó összeg 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A vezeték nélküli 
távközlési 
tevékenységet 
végző vállalkozó 
távközlési 
szolgáltatást 
igénybe vevő 
előfizetőinek száma 

A vezeték nélküli 
távközlési 
tevékenységet végző 
vállalkozó távközlési 
szolgáltatást igénybe 
vevő előfizetőinek 
száma 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az önkormányzat 
illetékességi 
területén található 
számlázási cím 
szerinti vezeték 
nélküli távközlési 
tevékenységet 
igénybe vevő 
előfizetők száma 

Az önkormányzat 
illetékességi területén 
található számlázási 
cím szerinti vezeték 
nélküli távközlési 
tevékenységet igénybe 
vevő előfizetők száma 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

86/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

A vezetékes 
távközlési 
tevékenységet 
végző vállalkozó 
vezetékes távközlési 
tevékenység 
szolgáltatási 
helyeinek száma 

A vezetékes távközlési 
tevékenységet végző 
vállalkozó vezetékes 
távközlési tevékenység 
szolgáltatási helyeinek 
száma 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az önkormányzat 
illetékességi 
területén található 
vezetékes 
szolgáltatási 
helyeinek száma 

Az önkormányzat 
illetékességi területén 
található vezetékes 
szolgáltatási helyeinek 
száma 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A vezetékes 
távközlési 
tevékenységet 
végző vállalkozó 
vezeték nélküli 
távközlési 
szolgáltatást 
igénybe vevő 
előfizetőinek száma 

A vezetékes távközlési 
tevékenységet végző 
vállalkozó vezeték 
nélküli távközlési 
szolgáltatást igénybe 
vevő előfizetőinek 
száma 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az önkormányzat 
illetékességi 
területén található 
számlázási cím 
szerinti vezeték 
nélküli távközlési 
tevékenységet 
igénybe vevő 
előfizetők száma 

Az önkormányzat 
illetékességi területén 
található számlázási 
cím szerinti vezeték 
nélküli távközlési 
tevékenységet igénybe 
vevő előfizetők száma 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A túlfizetés 
visszautalására 

A túlfizetés 
visszautalására 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

87/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

szolgáló 
pénzforgalmi 
számlaszám 

szolgáló pénzforgalmi 
számlaszám 

Nyilatkozat 
adótartozásról és 
túlfizetésről szóló 
rendelkezés 

Nyilatkozat 
adótartozásról és 
túlfizetésről szóló 
rendelkezés 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Más adónemben, 
hatóságnál 
nyilvántartott lejárt 
esedékességű 
köztartozásra 
átvezetendő 
összegek 

Más adónemben, 
hatóságnál 
nyilvántartott lejárt 
esedékességű 
köztartozásra 
átvezetendő összegek 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A más közteherben 
fennálló jövőbeni 
fizetési 
kötelezettség 

A más közteherben 
fennálló jövőbeni 
fizetési kötelezettség 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Adóalap változása Adóalap változása Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Adóösszeg 
változása 

Adóösszeg változása Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az önellenőrzési 
pótlék alapja 

Az önellenőrzési pótlék 
alapja 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az önellenőrzési 
pótlék összege 

Az önellenőrzési pótlék 
összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Pótlékszámítás első 
és utolsó napja 

Pótlékszámítás első és 
utolsó napja 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Napok száma Napok száma Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Javasolt pótlék 
összeg 

Javasolt pótlék összeg Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

88/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Közös őstermelői 
igazolvánnyal 
rendelkező 
adóalanyok és 
családi gazdaság 
adóalany tagjainak 
adatai 

Közös őstermelői 
igazolvánnyal 
rendelkező adóalanyok 
és családi gazdaság 
adóalany tagjainak 
adatai 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A Htv. 40/C. § 
szerinti vállalkozó 
nettó árbevétele 

A Htv. 40/C. § szerinti 
vállalkozó nettó 
árbevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A Htv. 40/D. § 
szerinti hitelintézet, 
pénzügyi 
vállalkozás, 
befektetési 
vállalkozás nettó 
árbevétele 

A Htv. 40/D. § szerinti 
hitelintézet, pénzügyi 
vállalkozás, befektetési 
vállalkozás nettó 
árbevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A Htv. 40/E. § 
szerinti biztosító 
vállalkozó nettó 
árbevétele 

A Htv. 40/E. § szerinti 
biztosító vállalkozó 
nettó árbevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Nettó árbevétel Nettó árbevétel Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Bevétel IFRS 15 
szerint 

Bevétel IFRS 15 szerint Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Más standardok által 
az IFRS 15 szerinti 
árbevételként 
elszámolni rendelt 
tételek 

Más standardok által az 
IFRS 15 szerinti 
árbevételként 
elszámolni rendelt 
tételek 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Megszűnt 
tevékenységből 
eredő árbevétel 

Megszűnt 
tevékenységből eredő 
árbevétel 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

89/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Bevételt nem 
eredményező csere 
keretében elcserélt 
áru, szolgáltatás 
értéke 

Bevételt nem 
eredményező csere 
keretében elcserélt áru, 
szolgáltatás értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Sztv. szerint – nem 
számlázott – utólag 
adott (fizetendő) 
szerződés szerinti 
engedmény 

Sztv. szerint – nem 
számlázott – utólag 
adott (fizetendő) 
szerződés szerinti 
engedmény 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IFRS 15 standard 
60-65. bekezdés 
alapján elszámolt 
kamat 

Az IFRS 15 standard 
60-65. bekezdés 
alapján elszámolt kamat 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IFRS 15 standard 
51. bekezdés 
alapján a bevételt 
csökkentő kötbér 

Az IFRS 15 standard 
51. bekezdés alapján a 
bevételt csökkentő 
kötbér 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A Htv. 52. § 40. pont 
szerinti közvetített 
szolgáltatásnak 
megfelelő ügylet 
keretében 
közvetített 
szolgáltatás 
bekerülési értéke 

A Htv. 52. § 40. pont 
szerinti közvetített 
szolgáltatásnak 
megfelelő ügylet 
keretében közvetített 
szolgáltatás bekerülési 
értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Saját név alatt 
történt bizományosi 
áru-értékesítés 
számviteli törvény 
szerinti bekerülési 
értéke 

Saját név alatt történt 
bizományosi áru-
értékesítés számviteli 
törvény szerinti 
bekerülési értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Bevételt keletkeztető 
ügyletekhez 

Bevételt keletkeztető 
ügyletekhez kapcsolódó 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

90/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

kapcsolódó fedezeti 
ügylet 
bevételcsökkentő 
hatása 

fedezeti ügylet 
bevételcsökkentő 
hatása 

Pénzügyi lízing 
esetén lízingbe 
adónál a lízing-
futamidő kezdetekor 
megjelenített 
követelés kezdeti 
közvetlen 
költségeket nem 
tartalmazó 
ellenértéke 

Pénzügyi lízing esetén 
lízingbe adónál a lízing-
futamidő kezdetekor 
megjelenített követelés 
kezdeti közvetlen 
költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Nem a szokásos 
tevékenység 
keretében 
keletkezett 
áruértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás 
árbevétele 

Nem a szokásos 
tevékenység keretében 
keletkezett 
áruértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás 
árbevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Operatív lízingből 
származó összeg 

Operatív lízingből 
származó összeg 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IFRS 15 Vevői 
standard 70-71. 
bekezdése alapján 
az ügyleti ár 
csökkenéseként 
elszámolt, vevőnek 
fizetendő ellenérték 

Az IFRS 15 Vevői 
standard 70-71. 
bekezdése alapján az 
ügyleti ár 
csökkenéseként 
elszámolt, vevőnek 
fizetendő ellenérték 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

IFRS 4. Biztosítási 
szerződések c. 
standard szerint 
biztosítóként a 

IFRS 4. Biztosítási 
szerződések c. 
standard szerint 
biztosítóként a 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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91/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

biztosítási 
szerződésből kapott 
bevétel 

biztosítási szerződésből 
kapott bevétel 

A Htv. 40/C. § (2) 
bekezdés m) pontja 
szerinti korrekció 

A Htv. 40/C. § (2) 
bekezdés m) pontja 
szerinti korrekció 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Jogdíjbevétel Jogdíjbevétel Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Felszolgálási díj 
árbevétele 

Felszolgálási díj 
árbevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az adóhatósággal 
elszámolt jövedéki 
adó, regisztrációs 
adó, az alkoholos 
italt terhelő 
népegészségügyi 
termékadó összege 

Az adóhatósággal 
elszámolt jövedéki adó, 
regisztrációs adó, az 
alkoholos italt terhelő 
népegészségügyi 
termékadó összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

jövedéki adó jövedéki adó Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

regisztrációs adó regisztrációs adó Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

az alkoholos italt 
terhelő 
népegészségügyi 
termékadó 

az alkoholos italt terhelő 
népegészségügyi 
termékadó 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Bevételt keletkeztető 
ügyletekhez 
kapcsolódó fedezeti 
ügylet bevételnövelő 
hatása 

Bevételt keletkeztető 
ügyletekhez kapcsolódó 
fedezeti ügylet 
bevételnövelő hatása 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IFRS 15 Vevői 
standard 60-65. 
bekezdése alapján 

Az IFRS 15 Vevői 
standard 60-65. 
bekezdése alapján 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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92/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

elszámolt 
kamatráfordítás 
összege 

elszámolt 
kamatráfordítás 
összege 

Az adóévet 
megelőző bármely 
adóévben 
figyelembe vett, a 
Htv. 2016. december 
31-ig hatályos (2) 
bekezdés k, vagy a 
2017. január 1-től 
hatályos (2) 
bekezdés m, pont 
szerinti 
bevételnövelő tétel 
összege 

Az adóévet megelőző 
bármely adóévben 
figyelembe vett, a Htv. 
2016. december 31-ig 
hatályos (2) bekezdés 
k, vagy a 2017. január 
1-től hatályos (2) 
bekezdés m, pont 
szerinti bevételnövelő 
tétel összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IFRS 11 szerinti 
közös megállapodás 
alapján végzett 
tevékenység nettó 
árbevétele 

Az IFRS 11 szerinti 
közös megállapodás 
alapján végzett 
tevékenység nettó 
árbevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Főtevékenységként 
sporttevékenységet 
végző, a Sport tv. 
szerinti 
sportvállalkozás 
nettó árbevételt 
csökkentő tétele 

Főtevékenységként 
sporttevékenységet 
végző, a Sport tv. 
szerinti sportvállalkozás 
nettó árbevételt 
csökkentő tétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Kapott kamatként 
elszámolt bevétel 

Kapott kamatként 
elszámolt bevétel 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A kamatbevétel 
csökkentéseként az 
üzleti évben 
elszámolt fizetett, 

A kamatbevétel 
csökkentéseként az 
üzleti évben elszámolt 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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93/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

fizetendő díjak, 
jutalékok összegével 

fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével 

A nyújtott 
szolgáltatások után 
az IFRS 15 szerint 
elszámolt bevétel 
(kapott, járó díjak, 
jutalék összege) 

A nyújtott 
szolgáltatások után az 
IFRS 15 szerint 
elszámolt bevétel 
(kapott, járó díjak, 
jutalék összege) 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IAS 32 szerinti 
pénzügyi 
instrumentum 
értékesítésével elért 
nyereség, 
nyereségjellegű 
különbözet 

Az IAS 32 szerinti 
pénzügyi instrumentum 
értékesítésével elért 
nyereség, 
nyereségjellegű 
különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Pénzügyi lízing 
esetén a lízingbe 
adónál a lízing-
futamidő kezdetekor 
megjelenített 
követelés kezdeti 
közvetlen 
költségeket nem 
tartalmazó 
ellenértéke 

Pénzügyi lízing esetén 
a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő 
kezdetekor 
megjelenített követelés 
kezdeti közvetlen 
költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Operatív lízingből 
származó árbevétel 

Operatív lízingből 
származó árbevétel 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A nem a szokásos 
tevékenység 
keretében 
keletkezett 
áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásb
ól származó bevétel 

A nem a szokásos 
tevékenység keretében 
keletkezett 
áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásból 
származó bevétel 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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94/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Az adóalany által 
ráfordításként 
elszámolt (fizetett, 
járó) kamat 

Az adóalany által 
ráfordításként elszámolt 
(fizetett, járó) kamat 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A saját követelés 
értékesítéséből 
keletkezett, az üzleti 
évben elszámolt 
nyereség összege 

A saját követelés 
értékesítéséből 
keletkezett, az üzleti 
évben elszámolt 
nyereség összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IFRS 11 szerinti 
közös megállapodás 
alapján végzett 
tevékenység nettó 
árbevétele 

Az IFRS 11 szerinti 
közös megállapodás 
alapján végzett 
tevékenység nettó 
árbevétele 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Megszűnt 
tevékenységből 
származó árbevétel 

Megszűnt 
tevékenységből 
származó árbevétel 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Díjbevétel Díjbevétel Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A biztosítási 
szerződés szerinti 
szolgáltatások 
teljesítése során 
elszámolt ráfordítás 

A biztosítási szerződés 
szerinti szolgáltatások 
teljesítése során 
elszámolt ráfordítás 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Eladott áruk 
beszerzési értéke 

Eladott áruk beszerzési 
értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Kereskedelmi áruk 
értékesítésekor 
nyilvántartott könyv 
szerinti értéke 

Kereskedelmi áruk 
értékesítésekor 
nyilvántartott könyv 
szerinti értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A kereskedelmi áru 
beszerzési 
költségének 

A kereskedelmi áru 
beszerzési költségének 
meghatározása során 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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95/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

meghatározása 
során figyelembe 
vett, a számvitelről 
szóló törvény szerinti 
– nem számlázott – 
utólag kapott (járó) 
engedmény 
szerződés szerinti 
összege 

figyelembe vett, a 
számvitelről szóló 
törvény szerinti – nem 
számlázott – utólag 
kapott (járó) 
engedmény szerződés 
szerinti összege 

A Htv. 40/C. § (2) 
bekezdés a) 
pontjában említett 
csere esetén a 
cserébe kapott 
készlet 
csereszerződés 
szerinti értéke 

A Htv. 40/C. § (2) 
bekezdés a) pontjában 
említett csere esetén a 
cserébe kapott készlet 
csereszerződés szerinti 
értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IFRS 16 Lízingek 
című standard 
alapján pénzügyi 
lízingnek minősülő 
szerződés alapján a 
lízingbeadónál 
kereskedelmi 
áruként 
nyilvántartásba nem 
vett eszköz IAS 2 
Készletek című 
standard alapján 
megállapított, a 
pénzügyi lízingbe 
adáskor meglévő 
könyv szerinti 
értékével, ide nem 

Az IFRS 16 Lízingek 
című standard alapján 
pénzügyi lízingnek 
minősülő szerződés 
alapján a 
lízingbeadónál 
kereskedelmi áruként 
nyilvántartásba nem 
vett eszköz IAS 2 
Készletek című 
standard alapján 
megállapított, a 
pénzügyi lízingbe 
adáskor meglévő könyv 
szerinti értékével, ide 
nem értve azt az 
összeget, mellyel a 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

96/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

értve azt az 
összeget, mellyel a 
vállalkozó a 40/D. § 
(3) bekezdés b) 
pontja szerint a 
bevételt 
csökkentette 

vállalkozó a 40/D. § (3) 
bekezdés b) pontja 
szerint a bevételt 
csökkentette 

A Htv. 40/C. § (2) 
bekezdés e) pontja 
alapján az 
értékesített termék 
(ingó, ingatlan) 
számvitelről szóló 
törvény szerint 
megállapítandó 
bekerülési értéke 

A Htv. 40/C. § (2) 
bekezdés e) pontja 
alapján az értékesített 
termék (ingó, ingatlan) 
számvitelről szóló 
törvény szerint 
megállapítandó 
bekerülési értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Nem a szokásos 
tevékenység 
keretében 
értékesített áru, telek 
vagy más ingatlan 
értékesítéskori 
könyv szerinti értéke 

Nem a szokásos 
tevékenység keretében 
értékesített áru, telek 
vagy más ingatlan 
értékesítéskori könyv 
szerinti értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az adóévet 
megelőző 
adóév(ek)ben a Htv. 
40/F. § (2) bekezdés 
d) pontja szerint a 
könyv szerinti érték 
növeléseként már 
figyelembe vett 
összeg, ha az IFRS-
ek alkalmazásából 
az következik, hogy 

Az adóévet megelőző 
adóév(ek)ben a Htv. 
40/F. § (2) bekezdés d) 
pontja szerint a könyv 
szerinti érték 
növeléseként már 
figyelembe vett összeg, 
ha az IFRS-ek 
alkalmazásából az 
következik, hogy az az 
adóévben az (1) és (2) 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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97/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

az az adóévben az 
(1) és (2) bekezdés 
szerint a könyv 
szerinti érték 
összegét növeli 

bekezdés szerint a 
könyv szerinti érték 
összegét növeli 

Az IFRS 11 szerinti 
közös megállapodás 
alapján végzett 
tevékenység nettó 
elábé 

Az IFRS 11 szerinti 
közös megállapodás 
alapján végzett 
tevékenység nettó 
elábé 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Megszűnt 
tevékenységből 
származó elábé 

Megszűnt 
tevékenységből 
származó elábé 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Anyagköltség Anyagköltség Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az anyag üzleti 
évben ráfordításként 
elszámolt 
felhasználáskori 
könyv szerinti értéke 

Az anyag üzleti évben 
ráfordításként elszámolt 
felhasználáskori könyv 
szerinti értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az anyag könyv 
szerinti értékének 
megállapítása során 
az IAS 2 Készletek 
című standard 11. 
bekezdése alapján 
figyelembe vett, a 
számvitelről szóló 
törvény szerinti 
utólag kapott (járó) – 
nem számlázott – 
szerződés szerinti 
engedménynek 
minősülő 

Az anyag könyv szerinti 
értékének 
megállapítása során az 
IAS 2 Készletek című 
standard 11. bekezdése 
alapján figyelembe vett, 
a számvitelről szóló 
törvény szerinti utólag 
kapott (járó) – nem 
számlázott – szerződés 
szerinti engedménynek 
minősülő kereskedelmi 
engedmények, rabattok 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

98/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

kereskedelmi 
engedmények, 
rabattok és hasonló 
tételek összege 

és hasonló tételek 
összege 

Annak az anyagnak 
a ráfordításként 
elszámolt könyv 
szerinti értéke, 
amelyet az IAS 2 
Készletek című 
standard 35. 
bekezdésében 
említettek szerint 
saját előállítású 
ingatlanok, gépek, 
berendezések 
alkotórészeként 
használtak fel és 
amelynek könyv 
szerinti értékét a 
saját előállítású 
ingatlanok, gépek, 
berendezések 
bekerülési 
értékében 
figyelembe vették 

Annak az anyagnak a 
ráfordításként elszámolt 
könyv szerinti értéke, 
amelyet az IAS 2 
Készletek című 
standard 35. 
bekezdésében 
említettek szerint saját 
előállítású ingatlanok, 
gépek, berendezések 
alkotórészeként 
használtak fel és 
amelynek könyv szerinti 
értékét a saját 
előállítású ingatlanok, 
gépek, berendezések 
bekerülési értékében 
figyelembe vették 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IFRS 11 szerinti 
közös megállapodás 
alapján végzett 
tevékenység 
anyagköltsége 

Az IFRS 11 szerinti 
közös megállapodás 
alapján végzett 
tevékenység 
anyagköltsége 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Megszűnt 
tevékenységhez 

Megszűnt 
tevékenységhez 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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99/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

kapcsolódó 
anyagköltség 

kapcsolódó 
anyagköltség 

Közvetített 
szolgáltatások 
értéke 

Közvetített 
szolgáltatások értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IFRS-ek szerint 
nem ügynökként 
közvetített 
szolgáltatások 
értéke 

Az IFRS-ek szerint nem 
ügynökként közvetített 
szolgáltatások értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A Htv. 40/C. § (2) 
bekezdésének e) 
pontja alapján 
bevételnövelő 
tételként figyelembe 
vett 
szolgáltatásnyújtás 
esetén a közvetített 
szolgáltatás könyv 
szerinti értéke 

A Htv. 40/C. § (2) 
bekezdésének e) pontja 
alapján bevételnövelő 
tételként figyelembe 
vett szolgáltatásnyújtás 
esetén a közvetített 
szolgáltatás könyv 
szerinti értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az IFRS 11 szerinti 
közös megállapodás 
alapján végzett 
tevékenység 
keretében 
közvetített 
szolgáltatások 
értéke 

Az IFRS 11 szerinti 
közös megállapodás 
alapján végzett 
tevékenység keretében 
közvetített 
szolgáltatások értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Megszűnt 
tevékenység során 
közvetített 
szolgáltatás értéke 

Megszűnt tevékenység 
során közvetített 
szolgáltatás értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Alvállalkozói 
teljesítés értéke 

Alvállalkozói teljesítés 
értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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100/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Folytatódó 
tevékenység során 
alvállalkozói 
teljesítés értéke 

Folytatódó tevékenység 
során alvállalkozói 
teljesítés értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Megszűnt 
tevékenység során 
alvállalkozói 
teljesítés értéke 

Megszűnt tevékenység 
során alvállalkozói 
teljesítés értéke 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Az áttérési 
különbözet összege 

Az áttérési különbözet 
összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A Htv. 40/J. § (1) 
bekezdés a) pont 
szerinti áttérési 
különbözet 

A Htv. 40/J. § (1) 
bekezdés a) pont 
szerinti áttérési 
különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Htv. 40/J. § (1) 
bekezdés a) pont aa) 
alpont szerinti 
áttérési különbözet 

Htv. 40/J. § (1) 
bekezdés a) pont aa) 
alpont szerinti áttérési 
különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Htv. 40/J. § (1) 
bekezdés a) pont ab) 
alpont szerinti 
áttérési különbözet 

Htv. 40/J. § (1) 
bekezdés a) pont ab) 
alpont szerinti áttérési 
különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A Htv. 40/J. § (1) 
bekezdés b) pont 
szerinti különbözet 

A Htv. 40/J. § (1) 
bekezdés b) pont 
szerinti különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Htv. 40/J. § (1) 
bekezdés b) pont ba) 
alpont szerinti 
áttérési különbözet 

Htv. 40/J. § (1) 
bekezdés b) pont ba) 
alpont szerinti áttérési 
különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Htv. 40/J. § (1) 
bekezdés b) pont bb) 
alpont szerinti 
áttérési különbözet 

Htv. 40/J. § (1) 
bekezdés b) pont bb) 
alpont szerinti áttérési 
különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 
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101/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Az áttérési 
különbözet összege 

Az áttérési különbözet 
összege 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A Htv. 40/J. § (3) 
bekezdés a) pont 
szerinti áttérési 
különbözet 

A Htv. 40/J. § (3) 
bekezdés a) pont 
szerinti áttérési 
különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Htv. 40/J. § (3) 
bekezdés a) pont aa) 
alpont szerinti 
áttérési különbözet 

Htv. 40/J. § (3) 
bekezdés a) pont aa) 
alpont szerinti áttérési 
különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Htv. 40/J. § (3) 
bekezdés a) pont ab) 
alpont szerinti 
áttérési különbözet 

Htv. 40/J. § (3) 
bekezdés a) pont ab) 
alpont szerinti áttérési 
különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A Htv. 40/J. § (3) 
bekezdés b) pont 
szerinti különbözet 

A Htv. 40/J. § (3) 
bekezdés b) pont 
szerinti különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Htv. 40/J. § (3) 
bekezdés b) pont ba) 
alpont szerinti 
áttérési különbözet 

Htv. 40/J. § (3) 
bekezdés b) pont ba) 
alpont szerinti áttérési 
különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

Htv. 40/J. § (3) 
bekezdés b) pont bb) 
alpont szerinti 
áttérési különbözet 

Htv. 40/J. § (3) 
bekezdés b) pont bb) 
alpont szerinti áttérési 
különbözet 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Iparűzési adó nyilvántartás 

A 
díjfizető(kibocsátó) 
adatai 

A díjfizető(kibocsátó) 
adatai 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Talajterhelési díj 
nyilvántartás 

A díjfizetéssel 
érintett ingatlan 

A díjfizetéssel érintett 
ingatlan 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Talajterhelési díj 
nyilvántartás 

Az ingatlan 
tulajdonosának 
adatai 

Az ingatlan 
tulajdonosának (Akkor 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Talajterhelési díj 
nyilvántartás 
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102/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

kell kitölteni, ha nem 
azonos a díjfizetővel.) 

A tárgyévben 
felhasznált (vízmérő 
alapján mért) 
vízmennyiség 

A tárgyévben 
felhasznált (vízmérő 
alapján mért) 
vízmennyiség 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Talajterhelési díj 
nyilvántartás 

Külön jogszabály 
alapján a locsolásra 
felhasznált 
vízmennyiség 

Külön jogszabály 
alapján a locsolásra 
felhasznált 
vízmennyiség 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Talajterhelési díj 
nyilvántartás 

Szennyvízszállításra 
feljogosított 
szervezet által 
igazoltan elszállított 
szennyvíz 
mennyisége 

Szennyvízszállításra 
feljogosított szervezet 
által igazoltan 
elszállított szennyvíz 
mennyisége 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Talajterhelési díj 
nyilvántartás 

Az önkormányzati 
rendelet szerinti 
mentes 
vízmennyiség 

Az önkormányzati 
rendelet szerinti mentes 
vízmennyiség 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Talajterhelési díj 
nyilvántartás 

A talajterhelési díj 
alapja 

A talajterhelési díj 
alapja 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Talajterhelési díj 
nyilvántartás 

A számított 
talajterhelési díj 

A számított 
talajterhelési díj 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Talajterhelési díj 
nyilvántartás 

Az önkormányzati 
rendelet szerinti 
díjkedvezmény 

Az önkormányzati 
rendelet szerinti 
díjkedvezmény 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Talajterhelési díj 
nyilvántartás 

Fizetendő 
talajterhelési díj 

Fizetendő talajterhelési 
díj 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Talajterhelési díj 
nyilvántartás 

Feldolgozás jogcíme Feldolgozás jogcíme Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Nyilatkozatok 
nyilvántartása mentesség 
adásáról 
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103/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Időszak Időszak Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Nyilatkozatok 
nyilvántartása mentesség 
adásáról 

Nyilatkozás módja Nyilatkozás módja Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Nyilatkozatok 
nyilvántartása mentesség 
adásáról 

Adónem Adónem Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Nyilatkozatok 
nyilvántartása mentesség 
adásáról 

Mentesség bevallási 
kötelezettség alól 

Mentesség bevallási 
kötelezettség alól 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Nyilatkozatok 
nyilvántartása mentesség 
adásáról 

Adóalany adatai Adóalany adatai Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Nyilatkozatok 
nyilvántartása mentesség 
adásáról 

Adónem 
megnevezése 

Adónem megnevezése Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adófelfüggesztést igénybe 
vevők nyilvántartása 

Kérelem 
benyújtójának az 
adatai 

Kérelem benyújtójának 
az adatai 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adófelfüggesztést igénybe 
vevők nyilvántartása 

Rokkantság foka Rokkantság foka Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adófelfüggesztést igénybe 
vevők nyilvántartása 

Kérelem 
iktatószáma 

Kérelem iktatószáma Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adófelfüggesztést igénybe 
vevők nyilvántartása 

Kérelem 
benyújtásának 
dátuma 

Kérelem benyújtásának 
dátuma 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adófelfüggesztést igénybe 
vevők nyilvántartása 

Adófelfüggesztés 
kezdő éve 

Adófelfüggesztés kezdő 
éve 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adófelfüggesztést igénybe 
vevők nyilvántartása 

Adófelfüggesztés 
jogcím 

Adófelfüggesztés 
jogcím 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adófelfüggesztést igénybe 
vevők nyilvántartása 

Ingatlan cím Ingatlan cím Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adófelfüggesztést igénybe 
vevők nyilvántartása 
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104/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adófelfüggesztést igénybe 
vevők nyilvántartása 

Ingatlan alapterület Ingatlan alapterület Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adófelfüggesztést igénybe 
vevők nyilvántartása 

Kérelem 
benyújtójával egy 
háztartásban élő 
személy(ek) adatai 

Kérelem benyújtójával 
egy háztartásban élő 
személy(ek) adatai 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adófelfüggesztést igénybe 
vevők nyilvántartása 

Meghatalmazás 
módja 

Meghatalmazás módja Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Meghatalmazás-
nyilvántartás 

Képviselt adózó 
adatai 

Képviselt adózó adatai Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Meghatalmazás-
nyilvántartás 

Képviselet típusa Képviselet típusa Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Meghatalmazás-
nyilvántartás 

Meghatalmazott 
személy adatai 

Meghatalmazott 
személy adatai 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Meghatalmazás-
nyilvántartás 

Meghatalmazott 
szervezet adatai 

Meghatalmazott 
szervezet adatai 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Meghatalmazás-
nyilvántartás 

Képviselet jogköre Képviselet jogköre Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Meghatalmazás-
nyilvántartás 

Tanúk adatai Tanúk adatai Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Meghatalmazás-
nyilvántartás 

Számlatípus kód Számlatípus kód Elsődleges - N I Egyszerű Számlakivonatok 
nyilvántartása 

Számlaszám Számlaszám Elsődleges - N I Egyszerű Számlakivonatok 
nyilvántartása 

Kivonat sorszáma Kivonat sorszáma Elsődleges - N I Egyszerű Számlakivonatok 
nyilvántartása 

Kivonat dátuma Kivonat dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Számlakivonatok 
nyilvántartása 

Évszám Évszám Elsődleges - N I Egyszerű Számlakivonatok 
nyilvántartása 
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105/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Nyitó egyenleg Nyitó egyenleg Elsődleges - N I Egyszerű Számlakivonatok 
nyilvántartása 

Jóváírás összege Jóváírás összege Elsődleges - N I Egyszerű Számlakivonatok 
nyilvántartása 

Terhelés összege Terhelés összege Elsődleges - N I Egyszerű Számlakivonatok 
nyilvántartása 

Záró egyenleg Záró egyenleg Elsődleges - N I Egyszerű Számlakivonatok 
nyilvántartása 

Könyvelés ténye Könyvelés ténye Elsődleges - N I Egyszerű Számlakivonatok 
nyilvántartása 

Számlaszámkód Számlaszámkód Elsődleges - N I Egyszerű Befizetések nyilvántartása 

Mutató Mutató Elsődleges - N I Egyszerű Befizetések nyilvántartása 

Adózó neve Adózó neve Elsődleges - N I Egyszerű Befizetések nyilvántartása 

Levelezési cím Levelezési cím Elsődleges - N I Egyszerű Befizetések nyilvántartása 

Származási hely Származási hely Elsődleges - N I Egyszerű Befizetések nyilvántartása 

Összeg Összeg Elsődleges - N I Egyszerű Befizetések nyilvántartása 

Maradék összeg Maradék összeg Elsődleges - N I Egyszerű Befizetések nyilvántartása 

Fizetés dátuma Fizetés dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Befizetések nyilvántartása 

Időszak kód Időszak kód Elsődleges - N I Egyszerű Befizetések nyilvántartása 

Évszám Évszám Elsődleges - N I Egyszerű Befizetések nyilvántartása 

Kivonat Kivonat Elsődleges - N I Egyszerű Befizetések nyilvántartása 

Megjegyzés Megjegyzés Elsődleges - N I Egyszerű Befizetések nyilvántartása 

Fizetési eset Fizetési eset Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Számlaszám kód Számlaszám kód Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Összeg Összeg Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Státusz Státusz: Hibás, 
Könyvelt, Sikeres, 
folyamatban, 
rendszerhiba, törölt 

Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 
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106/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Tranzakció dátuma Tranzakció dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Tranzakció hibakód Tranzakció hibakód Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Tranzakció 
hibaszöveg 

Tranzakció hibaszöveg Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Lekérdezés dátuma Lekérdezés dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Lekérdező neve Lekérdező neve Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Név Név Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Adószám Adószám Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Adóazonosító jel Adóazonosító jel Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Igazgatási 
ügyazonosító 

Igazgatási 
ügyazonosító 

Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Analitika azonosító Analitika azonosító Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Pénzügyi azonosító Pénzügyi azonosító Elsődleges - N I Egyszerű Elektronikus fizetések 
nyilvántartása 

Számlaszám kód Számlaszám kód Elsődleges - N I Egyszerű Utalások nyilvántartása 

Számlaszám Számlaszám Elsődleges - N I Egyszerű Utalások nyilvántartása 

utalt összeg utalt összeg Elsődleges - N I Egyszerű Utalások nyilvántartása 

Utalás dátuma Utalás dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Utalások nyilvántartása 

Évszám Évszám Elsődleges - N I Egyszerű Utalások nyilvántartása 

Utaláskód Utaláskód Elsődleges - N I Egyszerű Utalások nyilvántartása 

Kivonat sorszáma Kivonat sorszáma Elsődleges - N I Egyszerű Utalások nyilvántartása 

Megjegyzés Megjegyzés: 
tartalmazza az adózó 
nevét, mutatószámát, 
esetleges iktatószámot. 

Elsődleges - N I Egyszerű Utalások nyilvántartása 
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107/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Számlatípus kód Számlatípus kód Elsődleges - N I Egyszerű Függő tételek 
nyilvántartása 

Kivonat sorszáma Kivonat sorszáma Elsődleges - N I Egyszerű Függő tételek 
nyilvántartása 

Évszám Évszám Elsődleges - N I Egyszerű Függő tételek 
nyilvántartása 

Befizetés dátuma Befizetés dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Függő tételek 
nyilvántartása 

Rendezés dátuma Rendezés dátuma Elsődleges - N I Egyszerű Függő tételek 
nyilvántartása 

Befizetett összeg Befizetett összeg Elsődleges - N I Egyszerű Függő tételek 
nyilvántartása 

Név Név Elsődleges - N I Egyszerű Függő tételek 
nyilvántartása 

Cím Cím Elsődleges - N I Egyszerű Függő tételek 
nyilvántartása 

Tételtípus kód Tételtípus kód: lehet: 
Nem rendezett, Adózói 
számlára kivezetett, 
Egyéb, Költségvetéstől 
visszakapott, Elévülés 
miatt kivezetett, 
Adózónak visszafizetett 

Elsődleges - N I Egyszerű Függő tételek 
nyilvántartása 

Rendezési hely Rendezési hely: lehet: 
Rendezetlen, Adózóra 
rendezett, 
Költségvetéstől 
visszakapott, Egyéb, 
Kiadási számlára 
rendezett 

Elsődleges - N I Egyszerű Függő tételek 
nyilvántartása 

Mutató Mutató Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Függő tételek 
nyilvántartása 
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108/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Számlaszám kód Számlaszám kód Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Mutató Mutató Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Adózó neve Adózó neve Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Tétel iránya (előírás, 
törlés) 

Tétel iránya (előírás, 
törlés) 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Tétel jellege Tétel jellege Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Adónem Adónem Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Adónem specifikus 
jelző 

Adónem specifikus jelző Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Változáskód Változáskód Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Könyvelt összeg Könyvelt összeg Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Maradék összeg Maradék összeg Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Fizetési határidő Fizetési határidő Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Pótlék dátuma Pótlék dátuma Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Megjegyzés Megjegyzés Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Időszak Időszak Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Tétel éve Tétel éve Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Évszám Évszám Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 
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109/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Könyvelés dátuma Könyvelés dátuma Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Véglegesítés 
dátuma 

Véglegesítés dátuma Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Elvülés végrehajtás 
dátum 

Elvülés végrehajtás 
dátum: Elévülés 
végrehajtás dátumát az 
ASP rendszer az 
általános elévülési 
szabály szerint 
kiszámítja és beírja ezt 
a dátumot. 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Adószám Adószám Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Adóazonosító jel Adóazonosító jel Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Könyvelési tételek 
nyilvántartása 

Számlaszám kód Számlaszám kód: 
Idegen bevételek vagy 
Egyéb bevételek 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Köztartozás 
azonosító 

Köztartozás azonosító Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Iktatószám Iktatószám Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Mutató Mutató Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 
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110/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Adózó neve Adózó neve Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Kimutató szerv neve Kimutató szerv neve Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Kimutató szerv 
hivatkozási szám 

Kimutató szerv 
hivatkozási szám 

Elsődleges - N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Elrendelő határozat 
száma 

Elrendelő határozat 
száma 

Elsődleges - N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Kimutatott tartozás Kimutatott tartozás Elsődleges - N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Módosított tartozás Módosított tartozás Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Maradék tartozás Maradék tartozás Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Önkormányzatot 
megillető hányad 

Önkormányzatot 
megillető hányad 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 
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111/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Kimutató 
szervezetet 
megillető hányad 

Kimutató szervezetet 
megillető hányad 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Évszám Évszám Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Kimutató szervezet 
adószáma 

Kimutató szervezet 
adószáma 

Elsődleges - N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Kimutató szerv 
számlaszáma 

Kimutató szerv 
számlaszáma 

Elsődleges - N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Adónem kód Adónem kód: pl.: 
elővezetési költség, 
helyszíni bírság 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Köztartozások (Adók 
módjára behajtandó 
köztartozások) 
nyilvántartása 

Számlaszám kód Számlaszám kód Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 

Mutató Mutató Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 

Név Név Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 

Elsődleges cím Elsődleges cím Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 

Adóazonosító jel Adóazonosító jel Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 

Hátralék Hátralék Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 
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112/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Adószám Adószám Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 

Cégbejegyzés szám Cégbejegyzés szám Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 

Adózó típusa Adózó típusa: 
Vállalkozó, Egyéni 
vállalkozó, 
Magánszemély 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 

Születési név Születési név Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 

Anyja neve Anyja neve Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 

Születési idő Születési idő Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 

Születési hely Születési hely Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 

Számlaszám Számlaszám: adózó 
számlaszáma 
(amennyiben 
rendelkezik ezzel) 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hátralékosok 
nyilvántartása 

Számlaszám kód Számlaszám kód Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Túlfizetések nyilvántartása 

Mutató Mutató Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Túlfizetések nyilvántartása 

Név Név Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Túlfizetések nyilvántartása 

Cím Cím Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Túlfizetések nyilvántartása 

Adóazonosító jel Adóazonosító jel Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Túlfizetések nyilvántartása 

Adószám Adószám Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Túlfizetések nyilvántartása 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Adózó típusa Adózó típusa: 
Vállalkozó, Egyéni 
vállalkozó, 
Magánszemély 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Túlfizetések nyilvántartása 

Anyja neve Anyja neve Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Túlfizetések nyilvántartása 

Egyenleg Egyenleg Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Túlfizetések nyilvántartása 

Hátralék Hátralék Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Túlfizetések nyilvántartása 

Túlfizetés Túlfizetés Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Túlfizetések nyilvántartása 

Adózó név Adózó név Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Mutató Mutató Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Intézkedés dátuma Intézkedés dátuma Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Intézkedés Intézkedés Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Köztartozás összeg Köztartozás összeg Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Késedelmi pótlék 
összeg 

Késedelmi pótlék 
összeg 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Végrehajtási 
költségátalány 

Végrehajtási 
költségátalány: Az 
adóhatóságot 5000 
forint költségátalány 
illeti meg, minden más 
felszámítható költségtől 
és költségátalánytól 
függetlenül. 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 
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114/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Végrehajtási 
költségminimum 

Végrehajtási 
költségminimum: az az 
összeg, amit az ingó- és 
ingatlan-végrehajtáskor 
meg kell fizetni, 
függetlenül a felmerült 
költség tényleges 
összegétől, a 
költségminimum 
alapösszege 5000 
forint. 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Készkiadás 
megelőlegezett 

Készkiadás 
megelőlegezett: ide 
tartozik minden olyan, 
számlával igazolt, illetve 
a rá vonatkozó 
jogszabályok által 
előírható költség, ami a 
végrehajtással 
kapcsolatban 
ténylegesen és 
számszerűsíthető 
módon felmerült. 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Készkiadás 
megelőlegezés 
nélkül 

Készkiadás 
megelőlegezés nélkül: 
ide tartozik minden 
olyan, számlával 
igazolt, illetve a rá 
vonatkozó jogszabályok 
által előírható költség, 
ami a végrehajtással 
kapcsolatban 
ténylegesen és 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

115/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

számszerűsíthető 
módon felmerült. 

Befolyt összeg Befolyt összeg Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

KSHJel KSHJel Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Adószám Adószám Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Adóazonosító jel Adóazonosító jel Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Külföldi azonosító Külföldi azonosító Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Lezárt Lezárt Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Szüneteltetett Szüneteltetett Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Szüneteltetés 
kezdet dátum 

Szüneteltetés kezdet 
dátum 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Szüneteltetés vége 
dátum 

Szüneteltetés vége 
dátum 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Befolyt összeg 
dátum 

Befolyt összeg dátum Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Számlaszám Számlaszám Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Munkahely név Munkahely név Elsődleges NEAK -  
Nemzeti 
Egészségbizt
osítási 
Alapkezelő 

N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Munkahely cím Munkahely cím Elsődleges NEAK -  
Nemzeti 
Egészségbizt

N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

http://www.oep.hu/
http://www.oep.hu/
http://www.oep.hu/
http://www.oep.hu/
http://www.oep.hu/
http://www.oep.hu/
http://www.oep.hu/
http://www.oep.hu/
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

osítási 
Alapkezelő 

Iktatószám Iktatószám Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Végrehajtó okirat Végrehajtó okirat Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Végrehajtható 
köztartozás 

Végrehajtható 
köztartozás 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Levonás 
elmulasztás ténye 

Levonás elmulasztás 
ténye 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Lejárat dátuma Lejárat dátuma Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Végrehajtás eljárás 
rögzítés dátum 

Végrehajtás eljárás 
rögzítés dátum 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Végrehajtási eljárások 
nyilvántartása 

Mutató Mutató Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hatósági átutalási 
megbízás (inkasszó) 
nyilvántartás 

Adózó neve Adózó neve Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hatósági átutalási 
megbízás (inkasszó) 
nyilvántartás 

Összeg Összeg Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hatósági átutalási 
megbízás (inkasszó) 
nyilvántartás 

Eredeti összeg Eredeti összeg Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hatósági átutalási 
megbízás (inkasszó) 
nyilvántartás 

Számlaszám szám Számlaszám szám: az 
adózó számlaszáma, 
melyre a magbízás 
benyújtásra került 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hatósági átutalási 
megbízás (inkasszó) 
nyilvántartás 

Számlaszám kód Számlaszám kód Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hatósági átutalási 
megbízás (inkasszó) 
nyilvántartás 

http://www.oep.hu/
http://www.oep.hu/
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Hivatkozási szám Hivatkozási szám Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hatósági átutalási 
megbízás (inkasszó) 
nyilvántartás 

Számfejtés dátum Számfejtés dátum Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hatósági átutalási 
megbízás (inkasszó) 
nyilvántartás 

Küldés dátum Küldés dátum: A 
megbízás 
benyújtásának dátuma 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hatósági átutalási 
megbízás (inkasszó) 
nyilvántartás 

Intézkedés kód Intézkedés kód: 
Hatósági átutalási 
megbízás 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hatósági átutalási 
megbízás (inkasszó) 
nyilvántartás 

Adónem Adónem Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Hatósági átutalási 
megbízás (inkasszó) 
nyilvántartás 

Adóalany adatai Adóalany adatai Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Általános 
adóigazolás 

Általános adóigazolás Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

közbeszerzéshez 
kapcsolódó kifizetés 
céljából igényelt 
adóigazolás 

közbeszerzéshez 
kapcsolódó kifizetés 
céljából igényelt 
adóigazolás 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

jövedelemigazolást 
(termőföld 
bérbeadás 
vonatkozásában) 

jövedelemigazolást 
(termőföld bérbeadás 
vonatkozásában) 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

egyéb, az adózó 
által kért 
adattartalmú 
adóigazolás 

egyéb, az adózó által 
kért adattartalmú 
adóigazolás 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

nemleges 
adóigazolás 

nemleges adóigazolás Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

118/212 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Adóigazolás 
kiállításának célja 

Adóigazolás 
kiállításának célja 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Adóigazolás 
felhasználásának 
helye (felhasználó 
szervezet) 

Adóigazolás 
felhasználásának helye 
(felhasználó szervezet) 

Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Ország Ország Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Irányítószám Irányítószám Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Helyiség Helyiség Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Településrész Településrész Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Közterület neve Közterület neve Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Közterület jellege Közterület jellege Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Házszám Házszám Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Épület Épület Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Lépcsőház Lépcsőház Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Emelet Emelet Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Ajtó Ajtó Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám Másodlago
s 

Adózó N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Átvétel módja - 
személyesen 

Átvétel módja - 
személyesen 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Átvétel módja – 
postai úton 

Átvétel módja – postai 
úton 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Átvétel módja - 
Elektronikus úton 

Átvétel módja - 
Elektronikus úton 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Beérkezés dátuma Beérkezés dátuma Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Rögzítés dátuma Rögzítés dátuma Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Adóigazolások 
nyilvántartása 

Dokumentum 
megnevezés 

Dokumentum 
megnevezés 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Iktatószám Iktatószám Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Belső iratazonosító Belső iratazonosító Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Elektronikus irat Elektronikus irat: 
elektronikusan 
küldendő irat 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Ragszám/azonosító Ragszám/azonosító Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Kiadványozási 
státusz 

Kiadványozási státusz:  Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Kézbesítés státusz Kézbesítés státusz Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Kézbesítési dátum Kézbesítési dátum Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Átvétel jogcíme Átvétel jogcíme Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Fellebbezésről 
lemondás dátuma 

Fellebbezésről 
lemondás dátuma 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Véglegesnek 
minősülés dátuma 

Véglegesnek minősülés 
dátuma 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Végleges? Végleges? Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Véglegesítve Véglegesítés dátuma Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Feldolgozás jogcíme Feldolgozás jogcíme Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Mutató Mutató Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Adózó neve Adózó neve Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Adózó típusa Adózó típusa Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Címzés Címzés Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Település szintű 
adózó? 

Település szintű 
adózó? 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Iratcsoport Iratcsoport Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Csekk? Csekk? Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Tértivevény? Tértivevény? Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Jellegkód Jellegkód Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Létrehozás dátuma Létrehozás dátuma Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Dokumentumtár 

Mutató Mutató Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Név Név Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Adózó típusa Adózó típusa Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Teljes cím Teljes cím Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Adószám/adóazono
sító jel 

Adószám/adóazonosító 
jel 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Kérelem dátuma Kérelem dátuma Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Adómérséklés 
meghatározása 

Adómérséklés 
meghatározása 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Adómérséklés 
összege 

Adómérséklés összege Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Fizetési könnyítés 
típusa 

Fizetési könnyítés 
típusa 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Hónapok Hónapok Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Elbírálás dátuma Elbírálás dátuma Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Kezdő dátum Kezdő dátum Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Első részlet Első részlet Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Utolsó részlet Utolsó részlet Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Pótlék Pótlék Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Vége dátum Vége dátum Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Összes hátralék Összes hátralék Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 

Fizetési könnyítés 
hátralék 

Fizetési könnyítés 
hátralék 

Másodlago
s 

ASP N I Egyszerű Fizetési könnyítések 
nyilvántartása 
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7.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet 

jelen ügycsoportban. 

7.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

7.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

7.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

7.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131. §-ban rendelkezik az adóhatóság 

adatszolgáltatásáról, melynek (14) bekezdése meghatározza azon szervezetek körét, 

melyeket az adóhatóság megkeresésre vagy adatkérésre tájékoztatni köteles 

adótitokról. 

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

7.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

7.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

7.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 
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7.1.5.3. 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

7.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 

8. Telepengedélyi, ipari tevékenységi ügyek szakterülete 

8.1. Információforrások regiszterének tartalma 

8.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 

• a telepengedély, továbbá 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 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

• telephely engedély megadásáról szóló határozat, 

• telephely engedély iránti kérelmet elutasító határozat, 

• ipari szolgáltatóhely, tevékenység nyilvántartásba vételről igazolás, 

• telephely engedélyt visszavonó határozat, 

• telephely engedélyezési eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés, 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

.
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8.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/
Nem) 

Közzététel 
helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Ne

m) 
Jogszabályi hivatkozás 

Telephely 
nyilvántartó 

A nyilvántartás tartalmazza a 
telepengedélyezési, ipari tevékenységi 
ügyek intézéséhez szükséges adatokat 

Részben www.korostetetl
en.hu 

Részben (a 
nyilvános adatok 
erejéig) 

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 

8.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján nyilvántartott adat. 

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

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Nyilvántartási szám A jegyző által 
kiadott 
nyilvántartási szám 

Elsődleges - I I Automatikus Telephely 
nyilvántartó 

Bejegyzés oka Bejegyzés oka Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

I I Automatikus Telephely 
nyilvántartó 

Bejegyzés időpontja Bejegyzés 
időpontja 

Elsődleges - I I Automatikus Telephely 
nyilvántartó 

Telep címe Telep címe Másodlagos TakarNet I I Automatikus Telephely 
nyilvántartó 

Telep helyrajzi száma Telep helyrajzi 
száma 

Másodlagos TakarNet I I Automatikus Telephely 
nyilvántartó 

Telep használatának 
jogcíme 

Telep 
használatának 
jogcíme 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

I I Automatikus Telephely 
nyilvántartó 
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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 

Telep üzemeltetési 
ideje 

A telep 
üzemeltetésének 
ideje 
(műszakonként a 
napi munkavégzés 
idejének 
megjelölésével) 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

I I Automatikus Telephely 
nyilvántartó 

Üzemeltető neve Az ipari 
tevékenység 
végzőjének neve 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

I I Automatikus Telephely 
nyilvántartó 

Üzemeltető 
cégjegyzékszáma/ váll. 
ig. száma 

Az ipari 
tevékenység 
végzőjének 
cégjegyzék-száma, 
illetve vállalkozói 
nyilvántartásba 
vételi száma 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

I I Automatikus Telephely 
nyilvántartó 

Üzemeltető székhelye Az ipari 
tevékenység 
végzőjének 
székhelye 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

I I Automatikus Telephely 
nyilvántartó 

A telepen végzett ipari 
tevékenység 

A telepen végzett 
ipari tevékenység  

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

I I Automatikus Telephely 
nyilvántartó 

Üzemeltető adószáma Üzemeltető 
adószáma 

Másodlagos Egyéni 
vállalkozók 
nyilvántartása/ 
tárolt cégkivonat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Üzemeltető statisztikai 
száma 

Üzemeltető 
statisztikai száma 

Másodlagos Egyéni 
vállalkozók 
nyilvántartása/ 
tárolt cégkivonat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Kapcsolattartó neve Kapcsolattartó neve Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 
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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 

Kapcsolattartó 
elérhetősége 
(telefonszám, email 
cím) 

Kapcsolattartó 
elérhetősége 
(telefonszám, email 
cím) 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Telep használat 
jogcíme 

Telep használat 
jogcíme 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Bérleti szerződés 
határozatlan idejű-e 

Bérleti szerződés 
határozatlan idejű-e 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Bérleti szerződés 
lejáratának dátuma 

Bérleti szerződés 
lejáratának dátuma 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Ipari terület Ipari terület Másodlagos Helyi Építési 
Szabályzat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Nyomástartó 
berendezés 

Nyomástartó 
berendezés 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Éghető vagy veszélyes 
folyadék tárolására 
szolgáló tartály 

Éghető vagy 
veszélyes folyadék 
tárolására szolgáló 
tartály 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Ipari vagy 
mezőgazdasági 
gázfogyasztó készülék 

Ipari vagy 
mezőgazdasági 
gázfogyasztó 
készülék 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Nagyteljesítményű, 
nagyfeszültségű 
villamos berendezés, 
rendszer 

Nagyteljesítményű, 
nagyfeszültségű 
villamos 
berendezés, 
rendszer 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Üzemanyagtöltő 
berendezés 

Üzemanyagtöltő 
berendezés 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Természetvédelmi 
területen van 

Természetvédelmi 
területen van 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Termőfölddel 
közvetlenül 
szomszédos 

Termőfölddel 
közvetlenül 
szomszédos 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 
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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 

Az ingatlan műemléki 
védelem alatt áll 

Az ingatlan 
műemléki védelem 
alatt áll 

Másodlagos A bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 

Típus (bejelentés – 
és/vagy 
engedélyköteles) 

Típus (bejelentés – 
és/vagy 
engedélyköteles) 

Elsődleges - N I Egyszerű Telephely 
nyilvántartó 
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8.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

8.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító 
Együttműködés 

formája 
Gyakoriság 

Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

korostetetlen.hu automatikus eseményalapú Nyilvános - 

8.1.5.2. A korostetetlen.hu információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

8.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezőe
n 

átadandó 
adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Nyilvántartási szám szöveges 255 html N - 

Tulajdonos neve szöveges 255 html N - 

Bejegyzés oka szöveges 255 html N - 

Bejegyzés dátuma dátum - html N - 

Telep (ir.szám) numerikus egész 4 html N - 

Telep (város) szöveges 255 html N - 

Telep (utca) szöveges 255 html N - 

Telep (Hsz.) szöveges 255 html N - 

Helyrajzi szám szöveges 255 html N - 

Telep 
használatának 

jogcíme 

szöveges 255 html N - 

Telep üzemeltetési 
ideje 

szöveges 255 html N - 

Cégjegyzék száma szöveges 255 html N - 

Tulajdonos (ir. 
szám) 

numerikus egész 4 html N - 

Tulajdonos (város) szöveges 255 html N - 

Tulajdonos (utca) szöveges 255 html N - 

Tulajdonos (Hsz.) szöveges 255 html N - 

Tevékenység szöveges 255 html N - 

8.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A korostetetlen.hu adatátadási felületen közzétett adatok nyilvánosan elérhetőek a 

weblapon html formátumban. Elérésükhöz külön igény benyújtása nem szükséges. 

Az adatok közzététele jogszabályban előírt kötelesség, melyet új adat felvétele esetén 

az illetékes ügyintéző rögzít a korostetetlen.hu weboldal megfelelő adattáblájában. 

Jelen ügycsoportban az egyszerű adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó 

további feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

129/212 

8.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

A korostetetlen.hu weboldal elérhető a világ bármelyik pontjáról, az interneten 

keresztül a hét minden napján, 0-24 óráig. Az adatátadás szolgáltatás éves 

rendelkezésre állása 98%. 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 

rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

8.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az adatok közzététele jogszabályban előírt kötelesség, melyet új adat felvétele esetén 

az illetékes ügyintéző rögzít a korostetetlen.hu weboldal megfelelő adattáblájában. A 

weboldalon közzétett adatokért a Hivatal vezetője felelősséget vállal. 

Továbbá jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, 

melyen keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont 

tartalmazza. 

8.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

8.1.5.3. A korostetetlen.hu 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

8.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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9. Kereskedelmi hatósági ügyek szakterülete 

9.1. Információforrások regiszterének tartalma 

9.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 

• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

• a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 

29.) Korm. rendelet 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

• hatósági bizonyítvány kiállítása üzlet meglétéről, kereskedelmi tevékenység 

végzéséről 

• működési engedély megadásáról szóló határozat, 

• kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételről igazolás, 

• működési engedélyt visszavonó határozat, 

• működési engedélyezési eljárást megszüntető végzés, 

• működési engedélyezési eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés, 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

.
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9.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Működési engedély 
nyilvántartó 

A nyilvántartás tartalmazza a 
működési engedélyes és 
bejelentés köteles 
kereskedelmi ügyek 
intézéséhez szükséges 
adatokat 

Részben OKNYIR 
(Országos 
Kereskedelmi 
Nyilvántartási 
Rendszer) 
https://oknyir.kh.go
v.hu 

Részben (a 
nyilvános adatok 
erejéig) 

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

9.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

nyilvántartásba vétel száma nyilvántartásba vétel száma I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

kereskedő neve kereskedő neve I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

kereskedő címe kereskedő címe I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

kereskedő székhelye kereskedő székhelye I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

kereskedő cégjegyzékszáma kereskedő cégjegyzékszáma I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 
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Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

vállalkozói nyilvántartási száma vállalkozói nyilvántartási száma I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

kistermelői regisztrációs száma kistermelői regisztrációs száma I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

statisztikai száma statisztikai száma I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

ker. tev. helye ker. tev. helye I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

ker. tev. címe/címei ker. tev. címe/címei I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

mozgóbolt esetében működési terület 
és útvonaljegyzék 

mozgóbolt esetében működési 
terület és útvonaljegyzék 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

üzleten kívüli kereskedés és 
csomagküldő kereskedelem 
esetében a működési terület 
jegyzéke, a működési területével 
érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére 
vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg 
megjelölése 

üzleten kívüli kereskedés és 
csomagküldő kereskedelem 
esetében a működési terület 
jegyzéke, a működési területével 
érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére 
vagy az ország egészére kiterjed – 
a megye, illetve az országos jelleg 
megjelölése 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 
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Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

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

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

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

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 

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 Működési engedély 
nyilvántartó 

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

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

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

üzlet esetén a napi/heti nyitvatartási 
idő 

üzlet esetén a napi/heti 
nyitvatartási idő 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

üzlet címe, helyrajzi száma üzlet címe, helyrajzi száma I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

üzlet esetén az üzlet elnevezése üzlet esetén az üzlet elnevezése I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 
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Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

üzlet esetén az üzlet alapterülete (m2) üzlet esetén az üzlet alapterülete 
(m2) 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

üzlet esetén vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége és a 4. melléklet 
szerinti vendéglátóhely üzlettípus 
megjelölése 

üzlet esetén vendéglátó üzlet 
esetén befogadóképessége és a 
4. melléklet szerinti 
vendéglátóhely üzlettípus 
megjelölése 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

üzlet esetén vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja 

üzlet esetén vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

üzlet esetén 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 magánút egy részén) 

üzlet esetén 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 magánút egy 
részén) 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

üzletköteles termékek megnevezése, 
sorszáma 

üzletköteles termékek 
megnevezése, sorszáma 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

az egyes kereskedelmi formák és 
helyek szerinti bontásban termékek 
megnevezése és sorszáma 

az egyes kereskedelmi formák és 
helyek szerinti bontásban 
termékek megnevezése és 
sorszáma 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 
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Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

az egyes kereskedelmi formák és 
helyek szerinti bontásban a jövedéki 
adóról szóló törvény szerinti jövedéki 
termékek 

az egyes kereskedelmi formák és 
helyek szerinti bontásban a 
jövedéki adóról szóló törvény 
szerinti jövedéki termékek 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység jellege 

kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység jellege 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

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

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

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

annak ténye, hogy az üzletben 
folytatnak-e zenés, műsoros 
szolgáltatást 

annak ténye, hogy az üzletben 
folytatnak-e zenés, műsoros 
szolgáltatást 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

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 

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 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

a kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének, módosításának és 
megszűnésének időpontja 

a kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének, módosításának 
és megszűnésének időpontja 

I I Egyszerű Működési engedély 
nyilvántartó 

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

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesnek nem minősülő jogszabályi előírás alapján nyilvántartott adat. 
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9.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet 

jelen ügycsoportban. A kereskedelmi hatóságok kereskedőkről, a működési 

engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, a bevásárlóközpontokról, a helyi 

termelői piacokról, valamint az engedéllyel rendelkező vásárokról és piacokról vezetett 

közhiteles nyilvántartását 2021. január 1-jétől az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás 

tartalmazza, melynek az állampolgárok által elérhető nyilvános felülete a 

https://oknyir.kh.gov.hu oldalon található. 

9.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

9.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

9.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

9.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

9.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 

rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

9.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 

keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

9.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 
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9.1.5.3. 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

9.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 

10. Szálláshely nyilvántartásba vételi ügyek szakterülete 

10.1. Információforrások regiszterének tartalma 

10.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 

• a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 

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

• a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és 

a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 

20.) Korm. rendelet 

• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

• szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról szóló igazolás, 

• szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet elutasító határozat, 

• szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 

elutasító végzés, 

• szálláshely-üzemeltetési engedélyt visszavonó határozat, 

• szálláshely-üzemeltetési engedélyezési eljárás felfüggesztése tárgyában 

hozott végzés, 

• nem üzleti célú szálláshely szolgáltatás nyilvántartásba vétele, 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

.
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10.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/
Nem) 

Közzététel 
helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 
Jogszabályi hivatkozás 

Szálláshely 
nyilvántartó 

A nyilvántartás tartalmazza az 
üzleti és nem üzleti célú, egyéb 
szálleshelyi ügyek intézéséhez 
szükséges adatokat 

Részben korostetetle
n.hu 

Részben (a nyilvános 
adatok erejéig) 

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős 
szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 
28.) Korm. rendelet 
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység 
folytatásának részletes feltételeiről és a 
szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 

10.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Üzemeltető neve Üzemeltető neve I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Üzemeltető székhely/cím Üzemeltető székhely/cím I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Üzemeltető adószáma/ adóazonosító 
jel 

Üzemeltető adószáma/ 
adóazonosító jel 

I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Üzemeltető statisztikai száma Üzemeltető statisztikai száma I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Üzemeltető cégjegyzékszáma/ váll. 
nyilv. tartási száma 

Üzemeltető cégjegyzékszáma/ 
váll. nyilv. tartási száma 

I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 
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Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Nyilvántartási szám Nyilvántartási szám I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Szálláshely elnevezése Szálláshely elnevezése I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Szálláshely címe Szálláshely címe I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Szálláshely helyrajzi száma Szálláshely helyrajzi száma I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Szálláshely típusa Szálláshely típusa I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Szobaszám/ágyszám/befogadó 
képesség 

Szobaszám/ágyszám/befogadó 
képesség 

I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Nyilvántartásba vétel ideje Nyilvántartásba vétel ideje I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Ideiglenes bezáratás időtartama Ideiglenes bezáratás időtartama I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 
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Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Területkorlát Területkorlát I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Időkorlát Időkorlát I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Szálláshely jellege Szálláshely jellege I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Szálláshely jelzőszáma Szálláshely jelzőszáma I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Szálláshely minősítése Szálláshely minősítése I I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

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

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Kapcsolattartó neve Kapcsolattartó neve Másodlagos Bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Kapcsolattartó 
elérhetősége 

Kapcsolattartó 
elérhetősége 

Másodlagos Bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Használat jogcíme Használat jogcíme Másodlagos Bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 

Élelmiszert, élelmiszer-
nyersanyagot előállít, 

Élelmiszert, 
élelmiszer-

Másodlagos Bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 
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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 

felhasznál vagy 
forgalomba hoz-e 

nyersanyagot 
előállít, felhasznál 
vagy forgalomba 
hoz-e 

Gyógyászati jellegre 
utaló megnevezés van-
e 

Gyógyászati 
jellegre utaló 
megnevezés van-e 

Másodlagos Bejelentő által 
megadott adat 

N I Egyszerű Szálláshely 
nyilvántartó 
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10.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

10.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító 
Együttműködés 

formája 
Gyakoriság 

Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

korostetetlen.hu automatikus eseményalapú Nyilvános - 

10.1.5.2. A korostetetlen.hu információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

10.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezőe
n 

átadandó 
adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Nyilvántartásba 
vétel száma 

szöveges 255 html N - 

Szolgáltató neve szöveges 255 html N - 

Szolgáltató 
lakhelye 

szöveges 255 html N - 

Szolgáltató 
székhelye 

szöveges 255 html N - 

Engedélyezett 
szolgáltatási 
tevékenység 

szöveges 255 html N - 

Szálláshely címe szöveges 255 html N - 

Helyrajzi száma szöveges 255 html N - 

Szálláshely 
elnevezése 

szöveges 255 html N - 

Szálláshely-
szolgáltató 
adószáma 

szöveges 255 html N - 

Statisztikai száma szöveges 255 html N - 

Szálláshely-
szolgáltatási 

tevékenységtípusa 

szöveges 255 html N - 

Szálláshely 
befogadó 

képessége 

szöveges 255 html N - 

Szálláshely-
üzemeltetési 

engedély száma 

szöveges 255 html N - 

Az engedély 
kiadásának dátuma 

dátum - html N - 

10.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A korostetetlen.hu adatátadási felületen közzétett adatok nyilvánosan elérhetőek a 

weblapon html formátumban. Elérésükhöz külön igény benyújtása nem szükséges. 
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Az adatok közzététele jogszabályban előírt kötelesség, melyet új adat felvétele esetén 

az illetékes ügyintéző rögzít a cegled.hu weboldal megfelelő adattáblájában. 

Jelen ügycsoportban az egyszerű adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó 

további feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

10.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

A korostetetlen.hu weboldal elérhető a világ bármelyik pontjáról, az interneten 

keresztül a hét minden napján, 0-24 óráig. Az adatátadás szolgáltatás éves 

rendelkezésre állása 98%. 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 

rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

10.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az adatok közzététele jogszabályban előírt kötelesség, melyet új adat felvétele esetén 

az illetékes ügyintéző rögzít a korostetetlen.hu weboldal megfelelő adattáblájában. A 

weboldalon közzétett adatokért a Hivatal vezetője felelősséget vállal. 

Továbbá jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, 

melyen keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont 

tartalmazza. 

10.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

10.1.5.3. A korostetetlen.hu 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

10.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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11. Piac, vásár engedélyezési, nyilvántartásba vételi ügyek szakterülete 

11.1. Információforrások regiszterének tartalma 

11.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 

• a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rendelet 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

• vásár, piac üzemeltetési engedély megadásáról szóló határozat 

• vásár, piac üzemeltetési engedély kérelmet elutasító határozat 

• helyi termelői piac nyilvántartásba vételről igazolás 

• bevásárlóközpont nyilvántartásba vételről igazolás 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

.
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11.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Vásár – Piac nyilvántartó A nyilvántartás tartalmazza a 
vásárok, piacok, helyi termelői 
piaci ügyek intézéséhez 
szükséges adatokat 

Részben OKNYIR 
(Országos 
Kereskedelmi 
Nyilvántartási 
Rendszer) 
https://oknyir.kh.go
v.hu 

Részben (a 
nyilvános adatok 
erejéig) 

a vásárokról, a 
piacokról, és a 
bevásárlóközpontok
ról szóló 55/2009. 
(III. 13.) Korm. 
rendelet 

11.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Nyilvántartási szám A jegyző által kiadott nyilvántartási 
szám 

I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

Engedély kiadása és nyilvántartásba 
vétel időpontja 

Engedély kiadása és 
nyilvántartásba vétel időpontja 

I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

Üzemeltető neve Piac üzemeltető neve I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

Üzemeltető cégjegyzékszáma/ váll. 
ig. száma 

Piac üzemeltető 
cégjegyzékszáma/ váll. ig. száma 

I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

Üzemeltető székhelye Piac üzemeltetőjének székhelye I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

146/212 

Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Vásár-piac elnevezése, szakjellege Vásár-piac elnevezése, 
szakjellege 

I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

A piac címe A piac címe I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

A piac helyrajzi száma A piac helyrajzi száma I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

A piac használatának jogcíme A piac használatának jogcíme I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

A piac tartásának időpontja, 
időtatama 

A piac tartásának időpontja, 
időtatama 

I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

A piac napi/heti nyitvatartási ideje A piac napi/heti nyitvatartási ideje I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

Piac alapterülete Piac alapterülete I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

A piac kijelölt területet A piac kijelölt területet I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 
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Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

A piac kijelölt árusítóhelyek száma A piac kijelölt árusítóhelyek száma I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

Szakhatóságok hozzájárulásában 
foglalt feltételek, korlátozások 

Szakhatóságok hozzájárulásában 
foglalt feltételek, korlátozások 

I I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

Nyilvántartásból való törlés tényét, 
annak időpontját 

Nyilvántartásból való törlés tényét, 
annak időpontját 

N I Egyszerű Vásár – Piac 
nyilvántartó 

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

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesnek nem minősülő jogszabályi előírás alapján nyilvántartott adat. 

11.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet jelen ügycsoportban. A kereskedelmi hatóságok 

kereskedőkről, a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, a bevásárlóközpontokról, a helyi termelői piacokról, 

valamint az engedéllyel rendelkező vásárokról és piacokról vezetett közhiteles nyilvántartását 2021. január 1-jétől az Országos 

Kereskedelmi Nyilvántartás tartalmazza, melynek az állampolgárok által elérhető nyilvános felülete a https://oknyir.kh.gov.hu oldalon 

található. 
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11.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

11.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

11.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

11.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

11.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 

rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

11.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 

keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

11.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

11.1.5.3. 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

11.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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12. Jegyzői hatáskörbe tartozó állatvédelmi ügyek szakterülete 

12.1. Információforrások regiszterének tartalma 

12.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek 

megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 

• a méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet 

• az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

• a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az 

állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 

• a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 

26.) Korm. rendelet 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

• megfelelő állattartásra vonatkozó kötelezés határozata, 

• állattartásra vonatkozó eljárást megszüntető végzés, 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

.
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12.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részb
en/Nem) 

Közzététe
l helye 

Közhiteles 
(Igen/Részb

en/Nem) 
Jogszabályi hivatkozás 

Eb nyilvántartás Eb nyilvántartás Nem - Nem az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 

Méhészek nyilvántartása A méhészkedést (méhtartást) minden év február 
végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e 
tevékenység megkezdésétől számított nyolc 
napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye 
szerint illetékes települési önkormányzat, 
fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, 
aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a 
nyilvántartást folyamatosan vezeti. 

Nem - Nem a méhállományok 
védelméről és a mézelő 
méhek egyes 
betegségeinek 
megelőzéséről és 
leküzdéséről szóló 70/2003. 
(VI. 27.) FVM rendelet 2. § 

12.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján nyilvántartott adat. 

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

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Az eb tulajdonosának 
neve 

Az eb 
tulajdonosának 
neve 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

Az eb tulajdonosának 
címe 

Az eb 
tulajdonosának 
címe 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

Az eb tartójának neve Az eb tartójának 
neve 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

Az eb tartójának címe Az eb tartójának 
címe 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 
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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 

Az eb tartójának 
telefonszáma 

Az eb tartójának 
telefonszáma 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

Az eb tartójának e-mail 
címe 

Az eb tartójának e-
mail címe 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

Az eb fajtája/fajta 
jellege 

Az eb fajtája/fajta 
jellege 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

Az eb neme Az eb neme Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

Az eb születési ideje Az eb születési 
ideje 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

Az eb tartás helye Az eb tartás helye Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

Az eb színe Az eb színe Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

Az eb hívóneve Az eb hívóneve Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

chip sorszáma Transzponderrel 
(mikrochippel)  
ellátott eb esetén 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

beültetés időpontja Transzponderrel 
(mikrochippel)  
ellátott eb esetén 
beültetés időpontja 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

a beültetést végző 
állatorvos neve 

Transzponderrel 
(mikrochippel)  
ellátott eb esetén a 
beültetést végző 
állatorvos neve 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

a beültetést végző 
állatorvos kamarai  
bélyegzője száma 

Transzponderrel 
(mikrochippel)  
ellátott eb esetén a 
beültetést végző 
állatorvos kamarai  
bélyegzője száma 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

az ivartalanítás 
időpontja 

ivartalanított eb 
esetén az 
ivartalanítás 
időpontja 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 
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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 

az ivartalanítást végző 
állatorvos neve 

az ivartalanítást 
végző állatorvos 
neve 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

az ivartalanítást végző 
állatorvos kamarai 
bélyegzője száma 

az ivartalanítást 
végző állatorvos 
kamarai bélyegzője 
száma 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

útlevél száma kisállat-útlevéllel 
rendelkező eb 
esetén útlevél 
száma 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

útlevél kiállításának 
időpontja 

kisállat-útlevéllel 
rendelkező eb 
esetén útlevél 
kiállításának 
időpontja 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

az útlevelet kiállító 
állatorvos neve 

az útlevelet kiállító 
állatorvos neve 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

az útlevelet kiállító 
állatorvos kamarai 
bélyegző száma 

az útlevelet kiállító 
állatorvos kamarai 
bélyegző száma 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

eb oltási könyvének 
száma 

eb oltási könyvének 
száma 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

oltási könyvet kiállító 
állatorvos neve 

oltási könyvet 
kiállító állatorvos 
neve 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

oltási könyvet kiállító 
állatorvos kamarai 
bélyegző száma 

oltási könyvet 
kiállító állatorvos 
kamarai bélyegző 
száma 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

a veszettség 
szempontjából 
aggályos eb 
megfigyelési státusz 

a veszettség 
szempontjából 
aggályos eb 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 
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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 

megfigyelési 
státusz 

megfigyelés kezdő 
időpontja és 
időtartalma 

megfigyelés kezdő 
időpontja és 
időtartalma 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

az eb veszélyessé 
minősítése 

az eb veszélyessé 
minősítése 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

a veszélyessé 
minősítés időpontja 

a veszélyessé 
minősítés időpontja 

Elsődleges - N I Egyszerű Eb nyilvántartás 

Méhész neve Méhész neve Elsődleges - N I Egyszerű Méhészek 
nyilvántartása 

Méhész lakcíme Méhész lakcíme Elsődleges - N I Egyszerű Méhészek 
nyilvántartása 

Telefonszáma Telefonszáma Elsődleges - N I Egyszerű Méhészek 
nyilvántartása 

Méhcsaládok 
telephelye 

Méhcsaládok 
telephelye 

Elsődleges - N I Egyszerű Méhészek 
nyilvántartása 

Méhcsaládok száma Méhcsaládok 
száma 

Elsődleges - N I Egyszerű Méhészek 
nyilvántartása 

Kaptárak típusa Kaptárak típusa Elsődleges - N I Egyszerű Méhészek 
nyilvántartása 
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12.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet 

jelen ügycsoportban. 

12.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

12.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

12.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

12.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

12.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

12.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

12.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

12.1.5.3. 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

12.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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13. Anyakönyvi ügyek szakterülete 

13.1. Információforrások regiszterének tartalma 

13.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 

• az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

• az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 

32/2014. (V.19.) KIM rendelet 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

• anyakönyvi kivonatok kiállítása, 

• külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezése, 

• születés, házasság, haláleset anyakönyvezése, 

• házasságkötési szándék bejelentése, 

• apai elismerő nyilatkozat, 

• családi jogállás rendezése, 

• bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 

• névváltoztatás, 

• házasságkötéssel kapcsolatos engedélyezés, elutasítás 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

.
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13.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Elektronikus anyakönyvi 
nyilvántartás 

Polgárok személyi adatainak és 
anyakönyvi eseményeinek 
rögzítése/ nyilvántartása 

Nem - Igen az anyakönyvi 
eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 

13.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

születési családi és utónév születési családi és utónév N I Egyszerű Elektronikus 
anyakönyvi 
nyilvántartás 

neme neme N I Egyszerű Elektronikus 
anyakönyvi 
nyilvántartás 

születési hely, idő születési hely, idő N I Egyszerű Elektronikus 
anyakönyvi 
nyilvántartás 

származási hely származási hely N I Egyszerű Elektronikus 
anyakönyvi 
nyilvántartás 

az apa és az anya születési családi és 
utóneve 

az apa és az anya születési 
családi és utóneve 

N I Egyszerű Elektronikus 
anyakönyvi 
nyilvántartás 

bejegyzett személy halálának ténye, 
helye és ideje 

bejegyzett személy halálának 
ténye, helye és ideje 

N I Egyszerű Elektronikus 
anyakönyvi 
nyilvántartás 
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Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

állampolgárság állampolgárság N I Egyszerű Elektronikus 
anyakönyvi 
nyilvántartás 

házasságkötés/ bejegyzett élettársi 
kapcsolat helye és ideje 

házasságkötés/ bejegyzett 
élettársi kapcsolat helye és 
ideje 

N I Egyszerű Elektronikus 
anyakönyvi 
nyilvántartás 

házassági név házassági név N I Egyszerű Elektronikus 
anyakönyvi 
nyilvántartás 

házasság/ bejegyzett élettársi 
kapcsolat 
megszűnésének/érvénytelenné 
nyilvánításának ténye, ideje 

házasság/ bejegyzett élettársi 
kapcsolat 
megszűnésének/érvénytelenné 
nyilvánításának ténye, ideje 

N I Egyszerű Elektronikus 
anyakönyvi 
nyilvántartás 

a halál tényének bírósági határozattal 
történt megállapítása és holtnak 
nyilvánítása esetén: 
bíróság megnevezése 
a határozat száma 
a határozat jogerőre emelkedésének 
időpontja 

a halál tényének bírósági 
határozattal történt megállapítása 
és holtnak nyilvánítása esetén: 
bíróság megnevezése 
a határozat száma 
a határozat jogerőre 
emelkedésének időpontja 

N I Egyszerű Elektronikus 
anyakönyvi 
nyilvántartás 

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

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesnek nem minősülő jogszabályi előírás alapján nyilvántartott adat. 
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13.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet 

jelen ügycsoportban. 

13.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

13.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

13.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

13.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

13.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

13.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

13.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

13.1.5.3. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

13.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, 

ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői 

tájékoztatásának rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

13.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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14. Hagyatéki ügyek szakterülete 

14.1. Információforrások regiszterének tartalma 

14.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 

• a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 

• a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

• áttétel hatáskör vagy illetékesség hiánya miatt (végzés), 

• kérelem elutasítása (határozat, végzés), 

• hiánypótlásra történő felhívás (végzés), 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

.
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14.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

hagyatéki leltár nyomtatványok 
nyilvántartása 

Nem - Nem a hagyatéki eljárásról 
szóló 2010. évi 
XXXVIII. törvény 

14.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján nyilvántartott adat. 

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

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Örökhagyó neve Örökhagyó neve Másodlagos Elektronikus 
Anyakönyvi 
Rendszer 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Örökhagyó születési 
neve 

Örökhagyó születési 
neve 

Másodlagos Elektronikus 
Anyakönyvi 
Rendszer 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Anyja neve Anyja neve Másodlagos Elektronikus 
Anyakönyvi 
Rendszer 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Születési hely Születési hely Másodlagos Elektronikus 
Anyakönyvi 
Rendszer 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Születési dátum Születési dátum Másodlagos Elektronikus 
Anyakönyvi 
Rendszer 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Utolsó belföldi lakhely Utolsó belföldi 
lakhely 

Másodlagos Elektronikus 
Anyakönyvi 
Rendszer 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 
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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 

Utolsó tartózkodási hely Utolsó tartózkodási 
hely 

Másodlagos Elektronikus 
Anyakönyvi 
Rendszer 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Haláleset 
bekövetkezésének 
helye 

Haláleset 
bekövetkezésének 
helye 

Másodlagos Elektronikus 
Anyakönyvi 
Rendszer 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Haláleset dátuma Haláleset dátuma Másodlagos Elektronikus 
Anyakönyvi 
Rendszer 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Állampolgársága Állampolgársága Másodlagos Elektronikus 
Anyakönyvi 
Rendszer 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Családi állapot Családi állapot Másodlagos Elektronikus 
Anyakönyvi 
Rendszer 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Gondnokság alatt állt-e Gondnokság alatt 
állt-e 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Értesítési 
kötelezettséget 
keletkeztető foglalkozás 

Értesítési 
kötelezettséget 
keletkeztető 
foglalkozás 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Magyar 
állampolgársággal nem 
rendelkezett örökhagyó 
belföldi tartózkodási 
jogcíme 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkezett 
örökhagyó belföldi 
tartózkodási jogcíme 

Másodlagos Országos 
Személyi 
Lakcímnyilvántar
tás 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Magyar 
állampolgársággal nem 
rendelkezett örökhagyó 
okmányának 
kiállításának időpontja 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkezett 
örökhagyó 
okmányának 
kiállításának 
időpontja 

Másodlagos okiratbemutatás 
alapján 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Kiállító állam 
megnevezése 

Kiállító állam 
megnevezése 

Másodlagos okiratbemutatás 
alapján 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 
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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 

Okmány típusa Okmány típusa Másodlagos okiratbemutatás 
alapján 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Okmány kiállításának 
időpontja 

Okmány 
kiállításának 
időpontja 

Másodlagos okiratbemutatás 
alapján 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Örökhagyó cégtulajdoni 
adatai közül a 
cégjegyzékszám 

Örökhagyó 
cégtulajdoni adatai 
közül a 
cégjegyzékszám 

Másodlagos Cégjegyzék N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Örökhagyó cégtulajdoni 
adatai közül a cégnév 

Örökhagyó 
cégtulajdoni adatai 
közül a cégnév 

Másodlagos Cégjegyzék N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Örökhagyó cégtulajdoni 
adatai közül a 
székhelycím 

Örökhagyó 
cégtulajdoni adatai 
közül a székhelycím 

Másodlagos Cégjegyzék N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Örökhagyó cégtulajdoni 
adatai közül a cég 
adószáma 

Örökhagyó 
cégtulajdoni adatai 
közül a cég 
adószáma 

Másodlagos Cégjegyzék N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Örökhagyó cégben való 
szerepköre 

Örökhagyó cégben 
való szerepköre 

Másodlagos Cégjegyzék N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljárás iktatószáma Eljárás iktatószáma Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljárás lezárt ügy-e Eljárás lezárt ügy-e Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljárás típusa Eljárás típusa Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Leltár oka Leltár oka Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Leltár okához fűződő 
megjegyzés 

Leltár okához fűződő 
megjegyzés 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Közjegyző neve Közjegyző neve Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Végrendelet van-e Végrendelet van-e Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 
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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 

Végrendelet 
megjegyzés 

Végrendelet 
megjegyzés 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Előirat száma Előirat száma Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljárás megkezdésének 
dátuma 

Eljárás 
megkezdésének 
dátuma 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekelt neve Érdekelt neve Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekelt születési neve Érdekelt születési 
neve 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekelt anyja neve Érdekelt anyja neve Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekelt születési helye Érdekelt születési 
helye 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekelt születési ideje Érdekelt születési 
ideje 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekelt címe Érdekelt címe Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekelt tartózkodási 
helye 

Érdekelt 
tartózkodási helye 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekelt rokonsági foka Érdekelt rokonsági 
foka 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekelt szem. ig. 
száma vagy szem. 
száma 

Érdekelt szem. ig. 
száma vagy szem. 
száma 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekeltséget 
megalapozó ok 

Érdekeltséget 
megalapozó ok 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekelt telefonszáma Érdekelt 
telefonszáma 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekelt email címe Érdekelt email címe Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekelt képviselőjének 
neve 

Érdekelt 
képviselőjének neve 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 
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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 

Képviselő címe Képviselő címe Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Képviselő elérhetősége Képviselő 
elérhetősége 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Képviselő jogcím Képviselő jogcím Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Érdekelthez tartozó 
megjegyzés 

Érdekelthez tartozó 
megjegyzés 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Ténylegesen érdekelt-e Ténylegesen 
érdekelt-e 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan címe 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan címe 

Másodlagos TakarNet N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan helyrajzi száma 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan helyrajzi 
száma 

Másodlagos TakarNet N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlanban tulajdoni 
hányad 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlanban tulajdoni 
hányad 

Másodlagos TakarNet N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan forgalmi értéke 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan forgalmi 
értéke 

Másodlagos Illetékes 
önkormányzat 
jegyzője által 
kiadmányozott 
adó és 
értékbizonyítván
y alapján 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan érték típusa 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan érték típusa 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan megjegyzés 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan megjegyzés 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan területe 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan területe 

Másodlagos TakarNet N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan művelési ága 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan művelési 
ága 

Másodlagos TakarNet N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 
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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 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan terület jellege 

Eljáráshoz tartozó 
ingatlan terület 
jellege 

Másodlagos TakarNet N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
ingóság megnevezése 

Eljáráshoz tartozó 
ingóság 
megnevezése 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
ingóság jogosultsági 
hányad 

Eljáráshoz tartozó 
ingóság jogosultsági 
hányad 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
ingóság érték 

Eljáráshoz tartozó 
ingóság érték 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
ingóság érték típusa 

Eljáráshoz tartozó 
ingóság érték típusa 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
ingósághoz tartozó 
megjegyzés 

Eljáráshoz tartozó 
ingósághoz tartozó 
megjegyzés 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
kötelezettség 
megnevezése 

Eljáráshoz tartozó 
kötelezettség 
megnevezése 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
kötelezettség értéke 

Eljáráshoz tartozó 
kötelezettség értéke 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata/ 
kötelezettséget 
nyilvántartó szerv 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
kötelezettség érték 
típusa 

Eljáráshoz tartozó 
kötelezettség érték 
típusa 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata/ 
kötelezettséget 
nyilvántartó szerv 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Eljáráshoz tartozó 
kötelezettséghez 
tartozó megjegyzés 

Eljáráshoz tartozó 
kötelezettséghez 
tartozó megjegyzés 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Hagyatékot érintő vitató 
neve 

Hagyatékot érintő 
vitató neve 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Hagyatékot érintő vita 
indoka 

Hagyatékot érintő 
vita indoka 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 
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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 

Hagyatékot érintő 
vitához tartozó 
megjegyzés 

Hagyatékot érintő 
vitához tartozó 
megjegyzés 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Egyéb hagyaték 
megnevezése 

Egyéb hagyaték 
megnevezése 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Egyéb hagyaték értéke Egyéb hagyaték 
értéke 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Egyéb hagyaték érték 
típusa 

Egyéb hagyaték 
érték típusa 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Egyéb hagyatékhoz 
tartozó megjegyzés 

Egyéb hagyatékhoz 
tartozó megjegyzés 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Hagyatéki teher 
megnevezése 

Hagyatéki teher 
megnevezése 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Hagyatéki terhet 
bejelentő 

Hagyatéki terhet 
bejelentő 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Hagyatéki teher 
jogosultja 

Hagyatéki teher 
jogosultja 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Hagyatéki teher 
jogosultság kezdete 

Hagyatéki teher 
jogosultság kezdete 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Hagyatéki teher értéke Hagyatéki teher 
értéke 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Hagyatéki teher érték 
típusa 

Hagyatéki teher 
érték típusa 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Hagyatéki teher 
bizonyítéka 

Hagyatéki teher 
bizonyítéka 

Másodlagos Hozzátartozó 
nyilatkozata 

N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 

Hagyatéki teherhez 
tartozó megjegyzés 

Hagyatéki teherhez 
tartozó megjegyzés 

Elsődleges - N I Egyszerű ASP hagyatéki leltár 
nyilvántartás 
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14.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet 

jelen ügycsoportban. 

14.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

14.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

14.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

14.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

14.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

14.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

14.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

14.1.5.3. 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

14.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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15. Szociális ügyek szakterülete 

15.1. Információforrások regiszterének tartalma 

15.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

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

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 

• a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 

• a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

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

Kormány rendelet 

• Kőröstetétlen Község Önkormányzatának a pénzben és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelete 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

• települési támogatás megállapító határozat, 

• települési támogatás megszüntető határozat, 

• települési támogatás iránti kérelmet elutasító határozat, 

• települési támogatás iránti kérelem visszautasítása végzés, 

• települési támogatási eljárást megszüntető végzés, 

• települési támogatási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés, 

• köztemetés engedélyezését elrendelő határozat, 

• köztemetési eljárás megszüntetése végzés, 

• köztemetés költségének megtérítésére kötelezés határozat, 

• köztemetés költségének megtérítése alól méltányosságból történő 

mentesítés, 

• köztemetés költségének megtérítése alól méltányosságból történő 

mérséklése, 

• méltányossági kérelem elutasítása, 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat, 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megszüntető határozat, 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt elutasító határozat, 
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• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt visszautasító végzés, 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt eljárást megszüntető végzés, 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt felfüggesztése tárgyában hozott 

végzés, 

• hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapító 

határozat, 

• hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megszüntető határozat, 

• hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása ügyében elutasító 

határozat, 

• hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása ügyében 

visszautasító végzés, 

• hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának ügyében eljárást 

megszüntető végzés,  

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

• A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

• a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20.§ (2) 

bekezdése, valamit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 48.§ (1) bekezdése alapján kötött vállalkozói szerződés, halott 

hűtési, halott tárolási, és halott kezelési-kegyeleti felkészítési szolgáltatási 

szerződés, kegyeleti közszolgálati szerződés 

.



Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

170/212 

15.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Szociális ügyek 
nyilvántartása 

A jogosultság megállapítása, az 
ellátások biztosítása, 
fenntartása és megszüntetése 
céljából vezetett nyilvántartás 

Részben A Magyar 
Államkincstár által 
üzemeltetett 
Pénzbeli és 
természetbeni 
ellátások 
rendszere (PTR) 

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

Gyermekvédelmi ügyek 
nyilvántartása 

A gyámhatóság által a 
hatáskörébe tartozó ellátásra 
való jogosultság 
megállapításához, 
megváltoztatásához és 
megszüntetéséhez vezetett 
nyilvántartás.  

Részben A Magyar 
Államkincstár által 
üzemeltetett 
Pénzbeli és 
természetbeni 
ellátások 
rendszere (PTR) 

Részben a gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi 
igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. 
törvény 

15.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

szociális ellátás megnevezése szociális ellátás megnevezése N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

szociális ellátás jogcíme jogcíme N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

szociális ellátás összege összege N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 
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Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

szociális ellátás megállapítására, 
megváltoztatására, megszűnésére 
vagy megszüntetésére vonatkozó 
adatok 

megállapítására, 
megváltoztatására, 
megszűnésére vagy 
megszüntetésére vonatkozó 
adatok 

N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

szociális ellátás megszűnésének 
vagy megszüntetésének jogcíme 

megszűnésének vagy 
megszüntetésének jogcíme 

N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

szociális ellátás véglegessé 
válásának időpontja 

szociális ellátás véglegessé 
válásának időpontja 

N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

szociális ellátás ellátással 
kapcsolatos döntéseket 

ellátással kapcsolatos döntéseket N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

pénzbeli és természetbeni ellátás 
esetén a pénzbeli és természetbeni 
ellátás megnevezése 

pénzbeli és természetbeni ellátás 
esetén a pénzbeli és 
természetbeni ellátás 
megnevezése 

N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

pénzbeli és természetbeni ellátás 
jogcíme 

jogcíme N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

pénzbeli és természetbeni ellátás 
összege és az ellátás 
megállapítására, megváltoztatására, 
megszüntetésére vonatkozó adatok 

összege és az ellátás 
megállapítására, 
megváltoztatására, 
megszüntetésére vonatkozó 
adatok 

N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

pénzbeli és természetbeni ellátás 
megszüntetésének jogcíme 

a megszüntetés jogcíme N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 
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Közhiteles adat rövid, köznapi 
neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automati
kus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

pénzbeli és természetbeni ellátás 
jogerőre emelkedésének időpontja 

jogerőre emelkedésének időpontja N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

szociális ellátás megnevezése szociális ellátás megnevezése N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

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

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Családi és utónév Családi és utónév Elsődleges - N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

születési családi és 
utónév 

születési családi és 
utónév 

Elsődleges - N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

születési hely születési hely Elsődleges - N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

születési idő születési idő Elsődleges - N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

anyja születési családi 
és utóneve 

anyja születési 
családi és utóneve 

Elsődleges - N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

belföldi lakó- vagy 
tartózkodási hely 

belföldi lakó- vagy 
tartózkodási hely 

Elsődleges - N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

Társadalombiztosítási 
Azonosító Jel 

Társadalombiztosít
ási Azonosító Jel 

Elsődleges - N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

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

a jogosult 
állampolgárságát, 
illetve bevándorolt, 
letelepedett, 
menekült, 

Elsődleges - N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 
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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 

oltalmazott vagy 
hontalan jogállása 

a szociális ellátás 
megállapítása során 
figyelembe vett, egy 
főre vagy egy 
fogyasztási egységre 
jutó jövedelem 
összege 

a szociális ellátás 
megállapítása 
során figyelembe 
vett, egy főre vagy 
egy fogyasztási 
egységre jutó 
jövedelem összege 

Elsődleges - N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

az ellátás jogosulatlan 
és rosszhiszemű 
igénybevételét 
megállapító jogerős 
döntés esetén az 
érintett ellátás 
megnevezését és az 
ellátás megtérítendő 
összege 

az ellátás 
jogosulatlan és 
rosszhiszemű 
igénybevételét 
megállapító jogerős 
döntés esetén az 
érintett ellátás 
megnevezését és 
az ellátás 
megtérítendő 
összege 

Elsődleges - N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 

a támogatott 
szolgáltatást 
szolgáltatási vagy 
közszolgáltatási 
szerződés alapján 
szerződőként igénybe 
vevő fogyasztónak és 
a fogyasztási helynek a 
szolgáltató általi 
azonosításához 
szükséges adat 

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 szociális ügyek 
nyilvántartása 

a lakáscélú 
kölcsönszerződés 
adósának és 

a lakáscélú 
kölcsönszerződés 
adósának és 

Elsődleges - N I Egyszerű szociális ügyek 
nyilvántartása 
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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 

adóstársának a 
kölcsönt nyújtó 
pénzintézet általi 
azonosításához 
szükséges adat 

adóstársának a 
kölcsönt nyújtó 
pénzintézet általi 
azonosításához 
szükséges adat 

a gyermek, a fiatal 
felnőtt, a szülő vagy 
más törvényes 
képviselő, illetve 
tartásra köteles 
személy családi és 
utóneve 

a gyermek, a fiatal 
felnőtt, a szülő vagy 
más törvényes 
képviselő, illetve 
tartásra köteles 
személy családi és 
utóneve 

Elsődleges - N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

születési családi és 
utóneve 

születési családi és 
utóneve 

Elsődleges - N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

születési hely, ideje születési hely, ideje Elsődleges - N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

anyja születési családi 
és utóneve 

anyja születési 
családi és utóneve 

Elsődleges - N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

anyja 
társadalombiztosítási 
azonosító jele 

anyja 
társadalombiztosítá
si azonosító jele 

Elsődleges - N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

a Magyarországon 
tartózkodás jogcíme 

a Magyarországon 
tartózkodás 
jogcíme 

Elsődleges - N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

hozzátartozó esetén a 
rokoni kapcsolat 

hozzátartozó 
esetén a rokoni 
kapcsolatot 

Elsődleges - N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

a jogosultsági 
feltételekre és az 
azokban bekövetkezett 
változásokra 
vonatkozó adatok 

a jogosultsági 
feltételekre és az 
azokban 
bekövetkezett 
változásokra 
vonatkozó adatok 

Elsődleges - N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 
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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 

a jogosultság 
megállapításához 
szükséges jövedelmi 
adatok 

a jogosultság 
megállapításához 
szükséges 
jövedelmi adatok 

Másodlagos Ügyfél 
munkáltatója/ 
Magyar 
Államkincstár 

N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

a gyermek, a 
nagykorúvá vált 
gyermek, a fiatal felnőtt 
hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos 
helyzetének 
megállapítása 

a gyermek, a 
nagykorúvá vált 
gyermek, a fiatal 
felnőtt hátrányos 
vagy halmozottan 
hátrányos 
helyzetének 
megállapítása 

Elsődleges - N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 

a hátrányos, 
halmozottan hátrányos 
helyzet 
megállapításának oka 

a hátrányos, 
halmozottan 
hátrányos helyzet 
megállapításának 
oka 

Elsődleges - N I Egyszerű gyermekvédelmi 
ügyek nyilvántartása 
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15.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A szociális törvény által szabályozott nyilvántartásokból a szociális hatáskört gyakorló 
szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az 
egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, a kincstár, a bíróság, az ügyészség, 
a nyomozó hatóság, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények (a továbbiakban együtt: adatigénylésre jogosult szervek) 
részére, eseti megkeresésük alapján, törvényben meghatározott feladataik ellátása 
céljából továbbíthatók az általuk törvény alapján kezelhető adatok. A gyermekvédelmi 
törvényben szabályozott nyilvántartásokból a személyes adatok felhasználására a 
miniszter, a helyi önkormányzat, a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási hatáskört, 
illetve szociális hatáskört gyakorló szerv, a személyes gondoskodást nyújtó személy és 
intézmény, köznevelési intézmény, szakképző intézmény és felsőoktatási intézmény, 
az ügyészség, a nyomozó hatóság, az ingatlan-nyilvántartási szerv, valamint 
pénzintézet, külföldi hatóság és bíróság jogosult a törvényben meghatározott módon és 
mértékben. 

15.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

WINSZOC- 
PTR Interfész 

automatikus real-time nem 
nyilvános 

Jogszabály határozza 
meg a hozzáférések 

jogosultságát. 

A Hivatal a Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere felé nyújtott kötelező 
adatszolgáltatáson kívüli további információátadásokat a hivatali kapun keresztül 
teljesíti jelen szabályzat 28. pontjában leírtaknak megfelelően. 

15.1.5.2. WINSZOC-PTR Interfész információátadási felület, szolgáltatás műszaki 

leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

A szabályzat e részében nevezett elektronikus információátadási felület interfészes 
kapcsolaton keresztül biztosítja a Hivatal részéről a kötelező adatszolgáltatást a Magyar 
Államkincstár által vezetett, a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos 
nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben nevezett nyilvántartásba, 
a PTR-be a felület működtetője által előírt módon. 

15.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

Az alábbi táblázat tartalmazza a WINSZOC-PTR Interfészen keresztül átadásra kerülő, 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-ban 

nevesített, valamint az adat- és iratmegnevezések jegyzékében is szereplő adatokat.
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Leíró adat (adatmező) 
megnevezése 

Adat típusa Adat hossza 
Adat 

formátuma 

Kötelezően 
átadandó adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, kezelési 
információk 

Családi név szöveges - - I - 

Utónév szöveges - - I - 

Születési családi név szöveges - - I - 

Születési utónév szöveges - - I - 

születési hely szöveges - - I - 

Születési idő dátum - - I - 

Anyja születési családi neve szöveges - - I - 

Anyja születési utóneve szöveges - - I - 

Nem szöveges - - I - 

Állampolgárság szöveges - - I - 

Családi állapot szöveges - - I - 

Lakóhely szöveges - - I - 

Országnév szöveges - - I - 

Település neve szöveges - - I - 

Postai irányítószám numerikus egész - - I - 

Közterület név szöveges - - I - 

Közterületjelleg szöveges - - I - 

Házszám szöveges - - I - 

Épület jele szöveges - - I - 

Lépcsőház jele szöveges - - I - 

Szint jele szöveges - - I - 

Ajtó, bejárat megjelölése szöveges - - I - 

Helyrajzi szám szöveges - - I - 

Tartózkodási hely szöveges - - I - 

Országnév szöveges - - I - 

Település neve szöveges - - I - 

Postai irányítószám numerikus egész - - I - 

Közterület név szöveges - - I - 

Közterületjelleg szöveges - - I - 

Házszám szöveges - - I - 

Épület jele szöveges - - I - 

Lépcsőház jele szöveges - - I - 

Szint jele szöveges - - I - 

Ajtó, bejárat megjelölése szöveges - - I - 

Helyrajzi szám szöveges - - I - 
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Leíró adat (adatmező) 
megnevezése 

Adat típusa Adat hossza 
Adat 

formátuma 

Kötelezően 
átadandó adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, kezelési 
információk 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel numerikus egész - - I - 

15.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A szociális törvény által szabályozott nyilvántartásokból a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, a kincstár, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó 

hatóság, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények (a továbbiakban együtt: 

adatigénylésre jogosult szervek) részére, eseti megkeresésük alapján, törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából továbbíthatók 

az általuk törvény alapján kezelhető adatok. A gyermekvédelmi törvényben szabályozott nyilvántartásokból a személyes adatok 

felhasználására a miniszter, a helyi önkormányzat, a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási hatáskört, illetve szociális hatáskört gyakorló 

szerv, a személyes gondoskodást nyújtó személy és intézmény, köznevelési intézmény, szakképző intézmény és felsőoktatási intézmény, 

az ügyészség, a nyomozó hatóság, az ingatlan-nyilvántartási szerv, valamint pénzintézet, külföldi hatóság és bíróság jogosult a törvényben 

meghatározott módon és mértékben. 

A WINSZOC-PTR Interfész felületen átadott információk továbbítását jogszabály írja elő, mely interfész kapcsolaton keresztül 
automatikusan valós időben valósul meg a Magyar Államkincstár üzemeltetésében lévő Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere 
felé. A Magyar Államkincstár PTR felülete szolgál országos nyilvántartásként az abban kezelt adatok információátadási felületeként, 
melynek részletes leírása, valamint az azon keresztüli adatigénylés és adatátadás leírásának információátadási szabályzatában való 
rögzítése az azt működtető együttműködő szervezet kötelessége. 

15.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Az interfészen keresztüli informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állás Hivatali munkaidőben biztosított. A rendelkezésre 
állás vállalt célértéke 98% 

A rendelkezésre állás kiszámításának módszertana: 

Hivatali munkaidő – Szolgáltató tevékenysége miatti kiesési idő / Hivatali munkaidő 
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15.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az információátadási szolgáltatás keretében átadott információk hitelességének, 
megfelelőségének ellenőrzését a feladat elvégzésével megbízott ügyintéző végzi. 

15.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

A WINSZOC-PTR Interfészen keresztül az adatok automatikusan átadásra kerülnek 

azok módosítása esetén a Magyar Államkincstár üzemeltetésében lévő Pénzbeli és 

Természetbeni Ellátások Rendszere felé, arról külön értesítés nem történik. 

A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyéb együttműködő szervet nem 

értesít. Minden adatkérés – mely a hivatali kapun keresztül történt - az adott időpontban 

a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes adatok alapján kerül 

kiszolgálásra. Az adatokon bekövetkezett változásokról új adatigénylés esetén 

értesülhet a kérelmező együttműködő szerv. Minden a hivatali kapun keresztül történt 

adatigénylés esetén a Hivatal megadja az átadott információk hitelességének 

időpontját. 

15.1.5.3. 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

15.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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16. Környezetvédelmi igazgatási ügyek szakterülete 

16.1. Információforrások regiszterének tartalma 

16.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az 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 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést):  

• a környezeti zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos eljárás esetében a 

hangosításra vonatkozó határozat, 

• a környezeti zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos zajkibocsátási határértéket 

megállapító határozat, 

• a környezeti zaj- és rezgésvédelem kérelmet elutasító határozat, 

• a környezeti zaj- és rezgésvédelem kötelezésre vonatkozó határozata, 

• zajbírság kiszabására vonatkozó végzés. 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

16.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Az adott ügycsoportban a Hivatal adatgazdaként nem kezel jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartást. 

16.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartott adat. 

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

köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesnek nem minősülő jogszabályi előírás 

alapján nyilvántartott adat. 
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16.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet jelen 

ügycsoportban. 

16.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

16.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

16.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

16.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

16.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

16.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

16.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

16.1.5.3. 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

16.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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17. Növényvédelmi hatósági ügyek szakterülete 

17.1. Információforrások regiszterének tartalma 

17.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az 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 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést):  

• fakivágási engedélyhez tartozó határozat, 

• fapótlási kötelezésre vonatkozó határozat, 

• fás szárú növényekkel kapcsolatos kérelem elutasító határozat, 

• fás szárú növényekkel kapcsolatos visszavonása esetén eljárás megszüntető 

végzés, 

• növényvédelemmel kapcsolatos eljárásra vonatkozó végzés 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

17.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Az adott ügycsoportban a Hivatal adatgazdaként nem kezel jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartást. 

17.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartott adat. 

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

köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesnek nem minősülő jogszabályi előírás 

alapján nyilvántartott adat. 

17.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet jelen 

ügycsoportban. 
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17.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

17.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

17.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

17.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

17.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

17.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

17.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

17.1.5.3. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

17.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, 

ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői 

tájékoztatásának rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

17.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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18. Vízügyi igazgatás szakterülete 

18.1. Információforrások regiszterének tartalma 

18.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az 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. 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést):  

• vízjogi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó létesítési engedély határozata, 

• vízjogi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó üzemeltetési engedély határozata, 

• vízjogi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó fennmaradási engedély 

határozata, 

• vízjogi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó megszüntetési engedély 

határozata, 

• vízjogi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó kérelem elutasító határozata, 

• vízjogi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó kötelezés határozata, 

• vízjogi engedélyezés eljárásához kapcsolódó bírság kiszabásáról végzés. 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

18.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Az adott ügycsoportban a Hivatal adatgazdaként nem kezel jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartást. 

18.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartott adat. 

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

köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesnek nem minősülő jogszabályi előírás 

alapján nyilvántartott adat. 
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18.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet jelen 

ügycsoportban. 

18.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

18.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

18.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

18.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

18.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

18.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

18.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

18.1.5.3. 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

18.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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19. Védelmi igazgatási ügyek szakterülete 

19.1. Információforrások regiszterének tartalma 

19.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény; 

• a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) 

Korm. rendelet; 

• a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM 

rendelet; 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést):  

• elemi csapás (vihar, jégeső, belvíz, stb.) következtében lakóingatlanban 

keletkezett károk helyreállításához nyújtható vissza nem térítendő támogatás 

megállapítása vagy elutasítása 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

19.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Az adott ügycsoportban a Hivatal adatgazdaként nem kezel jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartást. 

19.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartott adat. 

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

köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesnek nem minősülő jogszabályi előírás 

alapján nyilvántartott adat. 

19.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet jelen 

ügycsoportban. 
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19.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

19.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

19.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

19.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

19.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

19.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

19.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

19.1.5.3. 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

19.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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20. Vadkár kárbecslési és egyezségi eljárás lefolytatása ügy szakterülete 

20.1. Információforrások regiszterének tartalma 

20.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• a vadvédelemről, a vad gazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 

LV. törvény; 

• a vadvédelemről, a vad gazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 

LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet; 

• az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést):  

• a jegyző vadkár kárbecslési és egyezségi eljárás lefolytatása keretében a felek 

közt az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja, vagy; 

• ha a felek közt nem jön létre az egyezség, vagy azt nem hagyja jóvá a jegyző 

az eljárást megszünteti 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

20.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Az adott ügycsoportban a Hivatal adatgazdaként nem kezel jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartást. 

20.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartott adat. 

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

köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesnek nem minősülő jogszabályi előírás 

alapján nyilvántartott adat. 

20.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet jelen 

ügycsoportban. 
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20.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

20.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

20.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

20.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

20.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

20.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

20.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

20.1.5.3. 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

20.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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21. Társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos ügyek 

szakterülete 

21.1. Információforrások regiszterének tartalma 

21.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény; 

• a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól 

szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést):  

• törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlása során lefolytatott eljárás keretében 

született döntés; 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

21.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Az adott ügycsoportban a Hivatal adatgazdaként nem kezel jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartást. 

21.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartott adat. 

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

köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesnek nem minősülő jogszabályi előírás 

alapján nyilvántartott adat. 

21.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet jelen 

ügycsoportban. 

21.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

21.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 
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21.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

21.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

21.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

21.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

21.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

21.1.5.3. 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

21.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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22. Lakcím ügyintézés szakterülete 

22.1. Információforrások regiszterének tartalma 

22.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; 

• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. 

törvény; 

• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. 

törvényvégrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet; 

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

rendelet; 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést):  

• lakcímigazolás kiállítása hatósági bizonyítvány formájában; 

• ingatlanhoz tartozó cím megállapítása határozat formájában 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

22.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Az adott ügycsoportban a Hivatal adatgazdaként nem kezel jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartást. 

22.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartott adat. 

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

köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesnek nem minősülő jogszabályi előírás 

alapján nyilvántartott adat. 

22.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet jelen 

ügycsoportban. 

22.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 
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22.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

22.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

22.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

22.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

22.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

22.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

22.1.5.3. 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

22.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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23. Birtokvédelmi ügyek szakterülete 

23.1. Információforrások regiszterének tartalma 

23.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az 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; 

• a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. 

évi CLXXIV. törvény; 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; 

• a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény; 

• az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 

• a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény. 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést):  

• végrehajtást elrendelő végzés; 

• birtokvédelmi kérelemnek helyt adó határozat; 

• birtokvédelmi kérelem elutasító határozat. 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

23.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Az adott ügycsoportban a Hivatal adatgazdaként nem kezel jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartást. 

23.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartott adat. 

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

köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesnek nem minősülő jogszabályi előírás 

alapján nyilvántartott adat. 

23.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet jelen 

ügycsoportban. 
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23.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

23.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

23.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

23.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

23.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

23.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

23.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

23.1.5.3. 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 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

23.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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24. Rendezvénytartási engedéllyel kapcsolatos szakterülete 

24.1. Információforrások regiszterének tartalma 

24.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 

23/2011. (III. 08.) Korm. rendelet; 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; 

• az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 

• az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést):  

• rendezvény megtartásának engedélyezéséről szóló határozat; 

• szakhatóságok megkereséséről és helyszíni szemle elrendeléséről szóló végzés 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 
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24.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/
Nem) 

Közzététel 
helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Ne

m) 
Jogszabályi hivatkozás 

Nyilvántartás a 
zenés, táncos 
rendezvényekr
ől 

Nyilvántartás a zenés, táncos 
rendezvényekről 

Igen www.korostetetl
en.hu 

Nem a zenés, táncos rendezvények 
működésének 
biztonságosabbá tételéről szóló 
23/2011. (III. 08.) Korm. 
rendelet 6. § (1) 

24.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján nyilvántartott adat. 

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

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Nyilvántartási szám zenés, táncos 
rendezvény 
nyilvántartásba 
vételi száma 

Elsődleges - I I Automatikus Nyilvántartás a 
zenés, táncos 
rendezvényekről 

Kérelmező neve, 
székhelye 

Kérelmező neve, 
székhelye 

Másodlagos A kérelmező 
által megadott 
adat 

I I Automatikus Nyilvántartás a 
zenés, táncos 
rendezvényekről 

Kérelmező 
cégjegyzékszáma 

Kérelmező 
cégjegyzékszáma, 
vagy vállalkozói 
nyilvántartási 
száma, vagy 
bírósági 
nyilvántartásba 
vételi száma 

Másodlagos Cégjegyzék I I Automatikus Nyilvántartás a 
zenés, táncos 
rendezvényekről 
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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 

Kérelmező vállalkozói 
nyilvántartási száma 

Kérelmező 
cégjegyzékszáma, 
vagy vállalkozói 
nyilvántartási 
száma, vagy 
bírósági 
nyilvántartásba 
vételi száma 

Másodlagos Egyéni 
vállalkozók 
nyilvántartása 

I I Automatikus Nyilvántartás a 
zenés, táncos 
rendezvényekről 

Kérelmező bírósági 
nyilvántartásba vételi 
száma 

Kérelmező 
cégjegyzékszáma, 
vagy vállalkozói 
nyilvántartási 
száma, vagy 
bírósági 
nyilvántartásba 
vételi száma 

Másodlagos Civil 
szervezetek 
névjegyzéke 

I I Automatikus Nyilvántartás a 
zenés, táncos 
rendezvényekről 

Zenés, táncos 
rendezvény 
megnevezése 

Zenés, táncos 
rendezvény 
megnevezése 

Másodlagos A kérelmező 
által megadott 
adat 

I I Automatikus Nyilvántartás a 
zenés, táncos 
rendezvényekről 

Rendezvényhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
megnevezése 

Rendezvényhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
megnevezése 

Másodlagos A kérelmező 
által megadott 
adat 

I I Automatikus Nyilvántartás a 
zenés, táncos 
rendezvényekről 

Rendezvény 
gyakorisága, 
megtartásának napja, 
kezdésének és 
befejezésének 
időpontja 

Rendezvény 
gyakorisága, 
megtartásának 
napja, kezdésének 
és befejezésének 
időpontja 

Másodlagos A kérelmező 
által megadott 
adat 

I I Automatikus Nyilvántartás a 
zenés, táncos 
rendezvényekről 

Rendezvény 
helyszínéül szolgáló 
ingatlan címe, helyrajzi 
száma, alapterülete  

Rendezvény 
helyszínéül 
szolgáló ingatlan 
címe, helyrajzi 
száma, alapterülete  

Másodlagos TakarNet I I Automatikus Nyilvántartás a 
zenés, táncos 
rendezvényekről 
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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 

Rendezvény 
befogadóképessége 

Rendezvény 
befogadóképesség
e 

Másodlagos A kérelmező 
által megadott 
adat 

I I Automatikus Nyilvántartás a 
zenés, táncos 
rendezvényekről 

Rendezvény 
megszűnésének 
időpontja 

Rendezvény 
megszűnésének 
időpontja 

Másodlagos A kérelmező 
által megadott 
adat 

I I Automatikus Nyilvántartás a 
zenés, táncos 
rendezvényekről 
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24.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

24.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító 
Együttműködés 

formája 
Gyakoriság 

Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

korostetetlen.hu automatikus eseményalapú Nyilvános - 

24.1.5.2. A cegled.hu információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

24.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezőe
n 

átadandó 
adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

A zenés, táncos 
rendezvény 
nyilvántartásba 
vételi száma 

szöveges 255 html N - 

A kérelmező neve, 
székhelye 

szöveges 255 html N - 

A kérelmező 
cégjegyzékszáma 

szöveges 255 html N - 

A zenés, táncos 
rendezvény 
megnevezése 

szöveges 255 html N - 

A rendezvényhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
megnevezése 

szöveges 255 html N - 

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

szöveges 255 html N - 

A zenés, táncos 
rendezvény 
helyszínéül 
szolgáló ingatlan 
címe, helyrajzi 
száma, alapterülete 
(m2) 

szöveges 255 html N - 

A rendezvény 
befogadóképesség
e 

szöveges 255 html N - 

A rendezvénytartás 
megszűnésének 
időpontja 

dátum - html N - 

24.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A korostetetlen.hu adatátadási felületen közzétett adatok nyilvánosan elérhetőek a 

weblapon html formátumban. Elérésükhöz külön igény benyújtása nem szükséges. 
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Az adatok közzététele jogszabályban előírt kötelesség, melyet új adat felvétele esetén 

az illetékes ügyintéző rögzít a korostetetlen.hu weboldal megfelelő adattáblájában. 

Jelen ügycsoportban az egyszerű adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó 

további feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

24.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

A korostetetlen.hu weboldal elérhető a világ bármelyik pontjáról, az interneten keresztül 

a hét minden napján, 0-24 óráig. Az adatátadás szolgáltatás éves rendelkezésre állása 

98%. 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 

rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

24.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az adatok közzététele jogszabályban előírt kötelesség, melyet új adat felvétele esetén 

az illetékes ügyintéző rögzít a korostetetlen.hu weboldal megfelelő adattáblájában. A 

weboldalon közzétett adatokért a Hivatal vezetője felelősséget vállal. 

Továbbá jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, 

melyen keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont 

tartalmazza. 

24.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

24.1.5.3. A cegled.hu információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

24.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, 

ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői 

tájékoztatásának rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

24.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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25. Településrendezési, településfejlesztési, településkép-védelmi ügyek 

szakterülete 

25.1. Információforrások regiszterének tartalma 

25.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, 

• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 

• a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 

• az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, 

• Kőröstetétlen Község Önkormányzatának a településfejlesztési koncepció, a 

településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyvnek és a 

településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, 

érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel 

történő partnerségi egyeztetés részletes szabályairól szóló 7/2017. (X. 27.) 

önkormányzati rendelete, 

• Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Kőröstetétlen Község 

településképének védelméről szóló 9/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete, 

• Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Kőröstetétlen Község Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 2/2006. (V. 15.) önkormányzati rendelete. 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést):  

• településrendezés,  

• településképi bejelentés tudomásulvétele vagy elutasítása, 

• hatósági bizonyítvány kiállítása az építmény, vagy építményen belüli önálló 

rendeltetési egység rendeltetésének változásáról, 

• helyi védelem megállapítása vagy megszüntetése,  

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

• Általános jegyzői hatáskörben telekalakítási engedélyezési eljárás keretében 
telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár 
rendezése esetében ad ki szakhatósági állásfoglalást, mely során vizsgálja, hogy 
a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi 
építési szabályzatnak. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 
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25.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem

) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Kőröstetétlen Helyi Védett 
Értékek nyilvántartása  

Nyilvántartás a helyi védetté 
nyilvánított értékekről 

Nem nincs Nem 314/2012. (XI.8.) 
Korm.rend.,  
9/2017. (XII.15.) Ök. 
rend. 

25.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján nyilvántartott adat. 

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

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges
/Másodlag

os 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Védett érték 
megnevezése 

 Elsődleges  N I Egyszerű Kőröstetétlen Helyi Védett 
Értékek nyilvántartása 

Védett érték címe 
(közterület neve, 
házszám) 

 Elsődleges  N I Egyszerű Kőröstetétlen Helyi Védett 
Értékek nyilvántartása 

Védett érték hely 
rajzi száma 

 Elsődleges  N I Egyszerű Kőröstetétlen Helyi Védett 
Értékek nyilvántartása 

Védett érték 
állapotát befolyásoló 
átalakításokat, 
tevékenységeket 
történeti sorrendben  

 Elsődleges  N I Egyszerű Kőröstetétlen Helyi Védett 
Értékek nyilvántartása 

Védett érték 
fotódokumentációját 

 Elsődleges  N I Egyszerű Kőröstetétlen Helyi Védett 
Értékek nyilvántartása 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2012-314-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2012-314-20-22


Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

204/212 

25.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Kőröstetétlen Község településképének 
védelméről szóló 9/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének 6. § (2) bekezdése 
értelmében adatvédelmi okokból a védetté nyilvánított helyi értékről vezetett 
nyilvántartás adatai nem nyilvánosak. 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet jelen 
ügycsoportban. 

25.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

25.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

25.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 
Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 
tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

25.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

25.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

25.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

25.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

25.1.5.3. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

25.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, 

ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői 

tájékoztatásának rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

25.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal.  

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/309209
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26. Közútkezelői-igazgatási ügyek szakterülete 

26.1. Információforrások regiszterének tartalma 

26.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

• a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést):  

• közterület nem közlekedési célú igénybevételéhez hozzájárulás vagy elutasítás 

(útfelbontás, fakivágás-ültetés céljából), mely nem Ákr. szerinti döntés  

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

26.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Az adott ügycsoportban a Hivatal adatgazdaként nem kezel jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartást. 

26.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartott adat. 

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

köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesnek nem minősülő jogszabályi előírás 

alapján nyilvántartott adat. 

26.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet jelen 

ügycsoportban. 

26.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

26.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 
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26.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

26.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

26.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

26.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

26.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

26.1.5.3. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

26.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, 

ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői 

tájékoztatásának rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

26.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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27. Közérdekű bejelentések kivizsgálásának szakterülete 

27.1. Információforrások regiszterének tartalma 

27.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

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

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést):  

• Városüzemeltetéssel és közbiztonsággal kapcsolatos panaszok és közérdekű 
bejelentések kivizsgálása, valamint a vizsgálat befejezésekor – a minősített 
adat, vagy törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat 
kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok 
megjelölésével – a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt értesítése. 
A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy 
éven túl előterjesztett panasz érdemi vizsgálat nélkül elutasítása. 
Az ügyben Ákr. szerinti döntés nem keletkezik 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

A Hivatal jelen ügycsoportban nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

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

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

Jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget. 

27.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Az adott ügycsoportban a Hivatal adatgazdaként nem kezel jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartást. 

27.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesen jogszabályi előírás alapján 

nyilvántartott adat. 

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

köre 

Az ügycsoportban nincs a Hivatalnál közhitelesnek nem minősülő jogszabályi előírás 

alapján nyilvántartott adat. 

27.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet jelen 

ügycsoportban. 

27.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 
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27.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

27.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet jelen ügycsoport tekintetében. 

Az információátadásra szolgáló hivatali kapun átadható adatok, információk 

tekintetében további rendelkezést jelen szabályzat 28.1.1. pontja tartalmaz. 

27.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Jelen ügycsoportban az adatátadás igénylésére és teljesítésére vonatkozó további 

feltételeket jelen szabályzat 28.1.2. pontja tartalmazza. 

27.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melynek 
rendelkezésre állását a 28.1.3. pont tartalmazza. 

27.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Jelen ügycsoportban az egyszerű információátadásra a hivatali kapu szolgál, melyen 
keresztül átadott információ hitelességének biztosítását a 28.1.4. pont tartalmazza. 

27.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.1.5. pontban leírtakkal. 

27.1.5.3. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

27.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, 

ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői 

tájékoztatásának rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.1. pontban leírtakkal. 

27.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen pont tartalma megegyezik az 28.2.2. pontban leírtakkal. 
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28. Hivatali kapu, mint információátadási felület 

28.1. A hivatali kapu műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

28.1.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

Az adott ügycsoport tekintetében kezelt és jogszabály alapján átadható adatok jelen 

szabályzat 1. számú mellékletét képző adat- és iratmegnevezések jegyzékében 

foglaltak figyelembevételével kerülnek átadásra. 

28.1.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének általános feltételei 

A Hivatal az elsődleges és másodlagos információforrásból rendelkezésre álló 

információk tekintetében az egyszerű információátadásra vonatkozó igényeket, 

valamint az E-ügyintézési tv. 71. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi felhívásokat 

az alábbi hivatali kapukon keresztül fogadja, és teljesíti: 

Hivatal rövid 
neve 

Teljes név KRID 

KTETETLEN 
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Kőröstetétleni Kirendeltség 
609302796 

KOROSTOK Kőröstetétlen Község Önkormányzata 446945387 

A Hivatal számára a hivatali kapun keresztül megküldött adatigénylést az adatot kezelő 

belső szervezeti egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő tartalommal 

és jogosultsággal bíró szervezettől érkezett-e. A vizsgálat eredményének 

függvényében, amennyiben indokolt és jogszerű az adatszolgáltatás teljesítése, akkor 

a beérkezett kérelem vonatkozásában a teljesítést végrehajtja. 

A Hivatal az elsődleges és másodlagos információforrásból rendelkezésre álló 

információk tekintetében a kért információkat az E-ügyintézési tv. 62. §. (2) bekezdése 

alapján beérkezésétől számított 3 napon 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 valamely együttműködő szerv az előtte folyamatban lévő ügy elintézéséhez vagy 

feladata ellátásához a Hivatalt vagy az Önkormányzatot elektronikus úton hívja fel 

nyilatkozattételre, akkor a Hivatal a nyilatkozatot 8 napon belül elektronikus úton küldi 

meg, ha jogszabály a nyilatkozat megtételére eltérő határidőt nem állapít meg. 

Az adatigénylés, valamint a nyilatkozattételi felhívás beérkezéséről a központi rendszer 

visszaigazolást küld a feladónak, mely tartalmazza annak kézbesítettségének 

időpontját. A Hivatal fenti tárhelyére beérkező küldemények az E-ügyintézési tv. 58. § 

(3) bekezdésének a) pontja alapján az elküldést követő munkanapon kézbesítettnek 

minősül. 
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28.1.3. Hivatali kapu rendelkezésre állása 

A hivatali kapu a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része, mely elérhető a 
világ bármelyik pontjáról, az interneten keresztül a hét minden napján, 0-24 óráig. Az 
adatátadás biztonságos elektronikus csatornájaként szolgáló szolgáltatás éves 
rendelkezésre állása 98%. 

A Hivatal a hivatali kapura érkező beadványokat hivatali munkaidőben érkezteti és 
teljesíti a befogadott adatigényléseket. 

28.1.4. A hivatali kapun átadott információ hitelességének biztosítása 

A hivatali kapun átadott információk hitelességének, megfelelőségének ellenőrzését a 

feladat elvégzésével megbízott ügyintéző, valamint kiadmányozásra kerülő 

dokumentum esetén a kiadmányozó végzi. 

Az átadásra szánt elektronikus dokumentumot a kiadmányozó az önkormányzati ASP 

rendszer iratkezelő rendszerébe integrált AVDH-DHSZ szolgáltatással hitelesíti. 

Amennyiben az átadásra szánt adat papír alapú dokumentumon áll a Hivatal 

rendelkezésére, akkor az irat digitalizálása után arról a Hivatal Másolatkészítési 

Szabályzatában megfogalmazottak szerint hiteles elektronikus másolatot készít. 

28.1.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása 

esetén 

A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik együttműködő szervet sem 

értesíti. Minden adatkérés az adott időpontban a Hivatal érintett nyilvántartó 

rendszerében hozzáférhető érvényes adatok alapján kerül kiszolgálásra. Az adatokon 

bekövetkezett változásokról új adatigénylés esetén értesülhet a kérelmező 

együttműködő szerv. Minden adatigénylés esetén a Hivatal megadja az átadott 

információk hitelességének időpontját. 

28.2. A hivatali kapu ügyrendi leírása 

28.2.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 

belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A Hivatal az információátadási szabályzat módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül azt módosítja. 

Az információátadási szabályzat módosítását a Hivatal honlapján a módosítás 
hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal teszi közzé és küldi meg az 
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) számára. A 
Felügyeletnek való megküldést a szabályzat hatályba lépése előtt kell megtenni. 

Az információátadási szabályzat, valamint módosítása legkorábban a közzétételét 
követő 15. napon lép hatályba. 

28.2.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Jelen szabályzat szerinti információátadási szolgáltatás megszüntetésre kerül: 
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• a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor, 

• amennyiben az információ kikerül a jelen szabályzatban foglalt információk 

köréből. 

Valamely információátadási szolgáltatás megszüntetése esetén a Hivatal 30 napon 
belül annak megfelelően módosítja, vagy hatályon kívül helyezi az információátadási 
szabályzatot. Az információátadási szabályzat megszűnésének a tényét a Hivatal 
honlapján a megszűnést megelőzően legalább 15 nappal teszi közzé és küldi meg a 
Felügyeletnek. A Felügyeletnek való megküldést a szabályzat megszűnése előtt kell 
megtenni. 

Az információátadási szabályzat annak módosítása esetén legkorábban a közzétételét 
követő 15. napon lép hatályba, és hatályon kívül helyezése esetén veszti hatályát. 

Az információátadási szolgáltatás megszüntetése esetén gondoskodni kell a további, a 
Hivatal ügyrendjét befolyásoló szabályzatok, eljárásrendek felülvizsgálatáról, 
módosításáról. Ennek megfelelően vizsgálni kell a szervezeti és működési szabályzatot, 
az informatikai biztonsági szabályzatot, valamint az egyes munkaköri leírásokat. 





Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
1. számú melléklet: Adat- és iratmegnevezések jegyzéke (Forrás: https://euf.gov.hu/adat-es-iratmegnevezesek-jegyzeke) 

1/7 

 

https://euf.gov.hu/Media/Default/Adat-%20%C3%A9s%20Iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke/EUF_BME_Adat-%20%C3%A9s%20iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke.pdf


Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
1. számú melléklet: Adat- és iratmegnevezések jegyzéke (Forrás: https://euf.gov.hu/adat-es-iratmegnevezesek-jegyzeke) 

2/7 

 

https://euf.gov.hu/Media/Default/Adat-%20%C3%A9s%20Iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke/EUF_BME_Adat-%20%C3%A9s%20iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke.pdf


Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
1. számú melléklet: Adat- és iratmegnevezések jegyzéke (Forrás: https://euf.gov.hu/adat-es-iratmegnevezesek-jegyzeke) 

3/7 

 

https://euf.gov.hu/Media/Default/Adat-%20%C3%A9s%20Iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke/EUF_BME_Adat-%20%C3%A9s%20iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke.pdf


Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
1. számú melléklet: Adat- és iratmegnevezések jegyzéke (Forrás: https://euf.gov.hu/adat-es-iratmegnevezesek-jegyzeke) 

4/7 

 

  

https://euf.gov.hu/Media/Default/Adat-%20%C3%A9s%20Iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke/EUF_BME_Adat-%20%C3%A9s%20iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke.pdf


Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
1. számú melléklet: Adat- és iratmegnevezések jegyzéke (Forrás: https://euf.gov.hu/adat-es-iratmegnevezesek-jegyzeke) 

5/7 

 

https://euf.gov.hu/Media/Default/Adat-%20%C3%A9s%20Iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke/EUF_BME_Adat-%20%C3%A9s%20iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke.pdf


Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
1. számú melléklet: Adat- és iratmegnevezések jegyzéke (Forrás: https://euf.gov.hu/adat-es-iratmegnevezesek-jegyzeke) 

6/7 

 

https://euf.gov.hu/Media/Default/Adat-%20%C3%A9s%20Iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke/EUF_BME_Adat-%20%C3%A9s%20iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke.pdf


Információátadási szabályzat v2.0 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
1. számú melléklet: Adat- és iratmegnevezések jegyzéke (Forrás: https://euf.gov.hu/adat-es-iratmegnevezesek-jegyzeke) 

7/7 

 

 

https://euf.gov.hu/Media/Default/Adat-%20%C3%A9s%20Iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke/EUF_BME_Adat-%20%C3%A9s%20iratmegnevez%C3%A9sek%20jegyz%C3%A9ke.pdf



