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I. Általános rész – az együttműködő szerv és az 

információátadási szabályzat alapadatai 

1. Az együttműködő szerv alapadatai 

Hivatalos teljes név Budapest IX. kerület Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatal 

Adószám 15509000-2-43 

2. Az információátadási szabályzat alapadatai 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 67. § (1) bekezdése szerint az azonos hatáskörű területi 

államigazgatási szervek tekintetében az irányító államigazgatási szerv, területi kamarák tekintetében az 

országos kamara, e szervekre kiterjedő hatállyal egységes információátadási szabályzatot fogadhat el.  

Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése 

Egységes Egyedi 
 

2.1. Egységes információátadási szabályzat alapadatai 

Egységes információátadási szabályzat 
megnevezése 

 

Az egységes információátadási szabályzatot 
kiadó szerv megnevezése 

 

Verzió  

Kiadás dátuma  

Hatályosság kezdete  

2.2. Egyedi információátadási szabályzat alapadatai 

Egyedi információátadási szabályzat 
megnevezése 

Információátadási Szabályzat – Budapest IX. 
kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Verzió v1 

Kiadás dátuma Tervezet 

Hatályosság kezdete 2018.01.01. 

Irányító államigazgatási szerv/országos kamara 
vezetőjének jóváhagyása  

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

adatátadási felületek adatai 

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai) 

 Hatósági iroda 

 Humánszolgáltatási iroda 

 Városüzemeltetési és Felújítási iroda 

 Jogi és Pályázati iroda 

2. Hatósági iroda, mint együttműködő szerv szakterülete 

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

o A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 

o A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. Rendelet 

o A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X. 20.) Korm. rendelet 

o A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) 

Korm. Rendelet 

o A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény 29. §, 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet 

o 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 

o az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény 42/B. § 

o Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 14/2017.(V.30.) sz. rendelet 

10.§ (5) bekezdése 

 

 hatásköri feladatok felsorolása:-------------- 

 

 kiadott szakhatósági állásfoglalások felsorolása: ------------------- 

 

 

 szerződési kötelezettség(ek) felsorolása: ------------ 
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Kereskedelmi 
tevékenységet folytatók 
nyilvántartása 

Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros 
Önkormányzatának 
közigazgatási területén 
kereskedelmi tevékenységet 
folytatók nyilvántartása 

Igen Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 
hivatalos honlapja 

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

Vásárokról, piacokról 
vezetett nyilvántartás 

Heti piac Igen Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 
hivatalos honlapja 

Igen A vásárokról, a 
piacokról, és a 
bevásárlóközpontokr
ól szóló 55/2009. (III. 
13.) Korm. Rendelet 

Bevásárlóközpontokról 
vezetett nyilvántartás 

Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros 
Önkormányzatának 
közigazgatási területén 
nyilvántartásba vett 
bevásárlóközpontok 

Igen Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 
hivatalos honlapja 

Igen A vásárokról, a 
piacokról, és a 
bevásárlóközpontokr
ól szóló 55/2009. (III. 
13.) Korm. Rendelet 

Helyi termelőpiacokról 
vezetett nyilvántartás 

Helyi termelői piacok 
nyilvántartása 

Igen Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 
hivatalos honlapja 

Igen A vásárokról, a 
piacokról, és a 
bevásárlóközpontokr
ól szóló 55/2009. (III. 
13.) Korm. Rendelet 
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Szálláshelyet üzemeltetők 
nyilvántartása 

Kereskedelmi célú szálláshelyek 
nyilvántartása, valamint a nem 
üzleti célú közösségi, 
szabadidős szálláshely-
szolgáltatás nyilvántartásba 
vétele 

Igen Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 
hivatalos honlapja 

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

Zenés, táncos 
rendezvény nyilvántartása 

Zenés, táncos rendezvények 
működésének engedélyezése 

Igen Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 
hivatalos honlapja 

Igen A zenés, táncos rendezvények 
működésének biztonságosabbá 
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) 
Korm. Rendelet 

Szolgáltatók, amelyek 
tekintetében a szolgáltatási 
tevékenység folytatása 
jogerősen megtiltott 

Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros 
Önkormányzatának 
közigazgatási területén 
szolgáltatási tevékenység 
folytatásától jogerősen 
eltiltottak listája 

Igen Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 
hivatalos honlapja 

Igen A szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló 2009. 
évi LXXVI. törvény 29. §, 
210/2009. (IX.29.) Korm. 
Rendelet 

Bejelentés köteles ipari 
tevékenységet folytatók 
nyilvántartása 

Telepengedélyekről és a 
bejelentett telepekről vezetett 
nyilvántartás 

Igen Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 
hivatalos honlapja 

Igen 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 
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Eb nyilvántartás Ebekre, azok tulajdonosaira, 
illetve tartóira vonatkozó 
adatok 

Nem - Nem Az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. Törvény 42/B. § 

Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartás 

Állandó éjszakai nyitvatartási 
engedéllyel rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Igen Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 
hivatalos honlapja 

Nem Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 
vendéglátó üzletek éjszakai 
nyitva tartásának rendjéről szóló 
14/2017.(V.30.) sz. rendelet 10.§ 
(5) bekezdése 

Eseti éjszakai nyitvatartási 
engedéllyel rendelkező 
üzletek nyilvántartás 

Eseti éjszakai nyitvatartási 
engedéllyel rendelkező 
üzletekről vezetett 
nyilvántartás 

Igen Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 
hivatalos honlapja 

Nem Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 
vendéglátó üzletek éjszakai 
nyitva tartásának rendjéről szóló 
14/2017.(V.30.) sz. rendelet 10.§ 
(5) bekezdése 

Kút nyilvántartás A jegyző által kiadott talajvízkút 
létesítési, üzemeltetési és 
megszüntetési engedélyekről 
vezetett nyilvántartás  

Nem - Nem A vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. 
(V.22.) Korm. rendelet 24. § (7) 
bekezdés 
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2.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait. 

Közhiteles adat rövid, 
köznapi neve 

Közhiteles adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható (I/N) 
Átadható esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban szerepel 

Tevékenység 
bejelentés vagy 
engedélyköteles 

 I I Egyszerű Kereskedelmi tevékenységet folytatók 
nyilvántartása 

Nyilvántartásba vétel 
száma 

 I I Egyszerű Kereskedelmi tevékenységet folytatók 
nyilvántartása 

Kereskedő neve  I I Egyszerű Kereskedelmi tevékenységet folytatók 
nyilvántartása 

Kereskedő 
címe/székhelye 

 I I Egyszerű Kereskedelmi tevékenységet folytatók 
nyilvántartása 

Kereskedő statisztikai 
száma 

 I I Egyszerű Kereskedelmi tevékenységet folytatók 
nyilvántartása 

A kereskedelmi 
tevékenység helye, 
címe(i) 

 I I Egyszerű Kereskedelmi tevékenységet folytatók 
nyilvántartása 

Üzleten kívüli és 
csomagküldő 
kereskedelem esetén 
a működési terület 
jegyzéke, érintett 
települések vagy a 
megye, ill. az országos 
jelleg megjelölése 

 I I Egyszerű Kereskedelmi tevékenységet folytatók 
nyilvántartása 

A kereskedelmi 
tevékenység helye 
szerinti bontásban a 

 I I Egyszerű Kereskedelmi tevékenységet folytatók 
nyilvántartása 
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kereskedelmi 
tevékenység formája a 
Kertv. 3.§ (4) bek. 
szerint 

Közlekedési eszközön 
folytatott értékesítés 
esetén a közlekedési 
eszköz megjelölése és 
a jármú azonosítására 
használt jelzés 
feltüntetése 

 I I Egyszerű Kereskedelmi tevékenységet folytatók 
nyilvántartása 

Engedély és 
nyilvántartás 
sorszáma 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Engedély kiadása   I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Engedély 
nyilvántartásba vétel 
időpontja 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Fenntartó neve  I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Fenntartó 
címe/székhelye 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Fenntartó 
elektronikus levelezési 
címe 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Fenntartó 
cégjegyzékszáma 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Üzemeltető neve, 
címe/székhelye, 
elektronikus levelezési 
címe, 
cégjegyzékszáma 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Üzemeltető neve  I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 
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Üzemeltető 
címe/székhelye 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Üzemeltető 
elektronikus levelezési 
címe 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Üzemeltető 
cégjegyzékszáma 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Vásár, piac 
elnevezése, 
(szak)jellege 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Vásár, piac címe  I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Vásár, piac időpontja  I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Vásár, piac időtartama  I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Vásár, piac 
nyitvatartási ideje 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Vásár, piac 
alapterülete 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Vásár, piac kijelölt 
terület száma 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Vásár, piac kijelölt 
árusítóhelyek száma 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Szakhatóságok 
hozzájárulásában 
foglalt feltételek, 
korlátozások 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Ellenőrző 
hatóságoknak a vásár, 
piac működését érintő 
intézkedései 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 
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Nyilvántartásból való 
törlés ténye időpontja 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Nyilvántartásból való 
törlés időpontja 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Nyilvántartásból való 
törlés időpontja 

 I I Egyszerű Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás 

Sorszám 
 

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Nyilvántartási szám  I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Fenntartó neve, címe, 
székhelye, 
elektronikus levelezési 
címe, 
cégjegyzékszáma 

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Fenntartó címe, 
székhelye 

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Fenntartó 
elektronikus levelezési 
címe 

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Fenntartó 
cégjegyzékszáma 

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Üzemeltető neve  I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Üzemeltető címe, 
székhelye 

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Bevásárlóközpont 
elnevezése  

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Bevásárlóközpont 
címe  

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Bevásárlóközpont 
helyrajzi száma  

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Bevásárlóközpont 
területhasználatának 
jogcíme  

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 
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Bevásárlóközpont 
nyitvatartási/üzemelt
etési ideje  

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Bevásárlóközpont 
üzletek/más 
árusítóhelyek száma  

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Tevékenység 
megkezdésének 
időpontja 

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Tevékenység 
megszűnésének 
időpontja 

 I I Egyszerű Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás 

Sorszáma  I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Engedély kiadása és 
nyilvántartásba vétel 
időpontja 

 I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Fenntartó neve  I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Fenntartó 
címe/székhelye 

 I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Fenntartó 
elektronikus levelezési 
címe 

 I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Fenntartó 
cégjegyzékszáma 

 I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Üzemeltető neve  I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Üzemeltető 
címe/székhelye 

 I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Üzemeltető 
elektronikus levelezési 
címe 

 I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Üzemeltető 
cégjegyzékszáma 

 I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Vásár, piac elnevezése  I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 
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Vásár, piac 
(szak)jellege 

 I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Vásár, piac címe  I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Vásár piac időpontja  I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Vásár, piac időtartama  I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Nyitvatartási ideje  I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Vásár, piac 
alapterülete 

 I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Kijelölt terület és 
árusítóhelyek száma 

 I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Szakhatóságok 
hozzájárulásában 
foglalt feltételek, 
korlátozások 

 I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Ellenőrző 
hatóságoknak a vásár, 
piac működését érintő 
intézkedései 

 I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Nyilvántartásból való 
törlés időpontja 

 I I Egyszerű Helyi termelői piacok nyilvántartása 

Nyilvántartási szám  I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Szálláshely-szolgáltató 
neve 

 I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Székhelye  I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Elektronikus levélcíme  I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Adóazonosító száma  I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Statisztikai számjele  I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

A szálláshely címe  I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Helyrajzi száma  I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Elnevezése  I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Vendégszobák  I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Területegységek/  I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 



Információátadási szabályzat v1 Budapest IX., Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

21 

ágyak száma 

Szálláshely-
szolgáltatási 
tevékenység típusa 

 I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Szálláshely-
üzemeltetési engedély 
száma 

 I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Kiadás dátuma  I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Szálláshely ideiglenes 
bezárásának időpontja 

 I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Szálláshely 
megszűnésének 
időpontja 

 I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Megszűnés oka  I I Egyszerű Szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása 

Kérelmező neve  I I Egyszerű Zenés, táncos rendezvény nyilvántartása 

Székhelye  I I Egyszerű Zenés, táncos rendezvény nyilvántartása 

Cégjegyzékszáma  I I Egyszerű Zenés, táncos rendezvény nyilvántartása 

Rendezvény 
elnevezése 

 I I Egyszerű Zenés, táncos rendezvény nyilvántartása 

Kapcsolódó 
szolgáltatások  

 I I Egyszerű Zenés, táncos rendezvény nyilvántartása 

Helyszín címe  I I Egyszerű Zenés, táncos rendezvény nyilvántartása 

Helyrajzi száma  I I Egyszerű Zenés, táncos rendezvény nyilvántartása 

Alapterülete  I I Egyszerű Zenés, táncos rendezvény nyilvántartása 

A rendezvény 
befogadóképessége 

 I I Egyszerű Zenés, táncos rendezvény nyilvántartása 

A rendezvény 
gyakorisága 

 I I Egyszerű Zenés, táncos rendezvény nyilvántartása 

Alkalmi rendezvény 
dátuma 

 I I Egyszerű Zenés, táncos rendezvény nyilvántartása 

Kezdés és befejezés 
időpontja 

 I I Egyszerű Zenés, táncos rendezvény nyilvántartása 
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Sorszám  I I Egyszerű Szolgáltatók, amelyek tekintetében a 
szolgáltatási tevékenység folytatása jogerősen 
megtiltott 

Szolgáltató neve  I I Egyszerű Szolgáltatók, amelyek tekintetében a 
szolgáltatási tevékenység folytatása jogerősen 
megtiltott 

Címe  I I Egyszerű Szolgáltatók, amelyek tekintetében a 
szolgáltatási tevékenység folytatása jogerősen 
megtiltott 

Szolgáltatási 
tevékenység 

 I I Egyszerű Szolgáltatók, amelyek tekintetében a 
szolgáltatási tevékenység folytatása jogerősen 
megtiltott 

Jegyző által kiadott 
nyilvántartási szám, 
ügyiratszám 

 I I Egyszerű Bejelentés köteles ipari tevékenységet 
folytatók nyilvántartása 

Bejegyzés oka  I I Egyszerű Bejelentés köteles ipari tevékenységet 
folytatók nyilvántartása 

Bejegyzés időpontja  I I Egyszerű Bejelentés köteles ipari tevékenységet 
folytatók nyilvántartása 

A telep címe  I I Egyszerű Bejelentés köteles ipari tevékenységet 
folytatók nyilvántartása 

Helyrajzi száma  I I Egyszerű Bejelentés köteles ipari tevékenységet 
folytatók nyilvántartása 

Használatának 
jogcíme 

 I I Egyszerű Bejelentés köteles ipari tevékenységet 
folytatók nyilvántartása 

Üzemeltetésének 
időtartama  

 I I Egyszerű Bejelentés köteles ipari tevékenységet 
folytatók nyilvántartása 

Az ipari tevékenység 
végzőjének neve 

 I I Egyszerű Bejelentés köteles ipari tevékenységet 
folytatók nyilvántartása 

Cégjegyzékszáma  I I Egyszerű Bejelentés köteles ipari tevékenységet 
folytatók nyilvántartása 

Vállalkozói száma  I I Egyszerű Bejelentés köteles ipari tevékenységet 
folytatók nyilvántartása 
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Székhelye  I I Egyszerű Bejelentés köteles ipari tevékenységet 
folytatók nyilvántartása 

A telepen végzett ipari 
tevékenység 

 I I Egyszerű Bejelentés köteles ipari tevékenységet 
folytatók nyilvántartása 

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

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait. 

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlag
os esetén 

az 
elsődlege
s forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Sorszám  Elsődleges  N N  Kút nyilvántartás 

Ügyiratszám  Elsődleges  N N  Kút nyilvántartás 

Tárgy  Elsődleges  N N  Kút nyilvántartás 

Engedélyes  Elsődleges  N N  Kút nyilvántartás 

Vízkönyvi szám  Elsődleges  N N  Kút nyilvántartás 

Hivatkozás  Elsődleges  N N  Kút nyilvántartás 

Megjegyzés  Elsődleges  N N  Kút nyilvántartás 

Sorszám  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Eb tulajdonos neve  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Eb tulajdonos címe  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Eb tartó neve  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Címe  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Telefonszáma  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

E-mail címe  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Az eb fajtája  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Neme  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Születési ideje  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Színe  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 
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Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlag
os esetén 

az 
elsődlege
s forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Hívóneve  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Transzponderrel 
ellátott eb esetén a 
chip sorszáma 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Beültetés ideje  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Beültetést végző 
állatorvos neve 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Kamarai 
bélyegzőjének száma 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Ivartalanított eb 
esetén az 
ivartalanítás 
időpontja 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Az ivartalanítást 
végző állatorvos 
neve 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Kamarai 
bélyegzőjének száma 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Az eb oltási 
könyvének száma 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Az oltási könyvet 
kiállító állatorvos 
neve 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Kamarai 
bélyegzőjének száma 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Az eb utolsó 
veszettség elleni 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 
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Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlag
os esetén 

az 
elsődlege
s forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

védőoltásának 
időpontja 

A védőoltás során 
használt oltóanyag 
neve 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Gyártási száma  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Az oltást végző 
állatorvos neve 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Kamarai 
bélyegzőjének száma 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Kisállat útlevéllel 
rendelkező eb 
esetén az útlevél 
száma 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Kiállításának 
időpontja 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Az útlevelet kiállító 
állatorvos neve 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Kamarai 
bélyegzőjének száma 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Veszettség 
szempontjából 
aggályos eb 
megfigyelési 
státuszának ténye 

 Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Időpontja  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Eb veszélyessé  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 
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Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlag
os esetén 

az 
elsődlege
s forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

minősítésének ténye 

Időpontja  Elsődleges  N N  Eb nyilvántartás 

Sorszám  Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Üzemeltető neve  Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Székhelye  Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Az üzlet elnevezése  Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Címe  Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Nyitvatartási ideje  Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

A kereskedelmi  Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
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Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlag
os esetén 

az 
elsődlege
s forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

tevékenység 
nyilvántartásba 
vételéről szóló 
igazolás száma 

nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

A környezetvédelmi 
hatóság 
zajkibocsátási 
határérték 
megállapításáról 
szóló határozatának 
száma 

 Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

A környezetvédelmi 
hatóság határérték 
betartása 
feltételeinek 
biztosításáról szóló 
határozatának száma 

 Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Az állandó nyitva 
tartást engedélyező 
határozat száma 

 Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Kelte  Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Jogerőre emelkedés 
dátuma 

 Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
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Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlag
os esetén 

az 
elsődlege
s forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Az állandó nyitva 
tartási engedélyt 
visszavonó határozat 
száma 

 Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Kelte  Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Jogerőre emelkedés 
dátuma 

 Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Az éjszakai nyitva 
tartást megtiltó 
határozat száma 

 Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Kelte  Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Jogerőre emelkedés 
dátuma 

 Elsődleges  I I Egyszerű Állandó éjszakai 
nyitvatartási engedéllyel 
rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

Sorszám  Elsődleges  I I Egyszerű Eseti éjszakai nyitvatartási 
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Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlag
os esetén 

az 
elsődlege
s forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

engedéllyel rendelkező 
üzletek nyilvántartása 

Üzemeltető neve  Elsődleges  I I Egyszerű Eseti éjszakai nyitvatartási 
engedéllyel rendelkező 
üzletek nyilvántartása 

Székhelye  Elsődleges  I I Egyszerű Eseti éjszakai nyitvatartási 
engedéllyel rendelkező 
üzletek nyilvántartása 

Üzlet elnevezése  Elsődleges  I I Egyszerű Eseti éjszakai nyitvatartási 
engedéllyel rendelkező 
üzletek nyilvántartása 

Címe  Elsődleges  I I Egyszerű Eseti éjszakai nyitvatartási 
engedéllyel rendelkező 
üzletek nyilvántartása 

A kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartásba 
vételéről szóló 
igazolás száma 

 Elsődleges  I I Egyszerű Eseti éjszakai nyitvatartási 
engedéllyel rendelkező 
üzletek nyilvántartása 

A környezetvédelmi 
hatóság 
zajkibocsátási 
határérték 
megállapításáról szól 
határozatának száma 

 Elsődleges  I I Egyszerű Eseti éjszakai nyitvatartási 
engedéllyel rendelkező 
üzletek nyilvántartása 

A környezetvédelmi 
hatóság határérték 

 Elsődleges  I I Egyszerű Eseti éjszakai nyitvatartási 
engedéllyel rendelkező 
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Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlag
os esetén 

az 
elsődlege
s forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

betartása 
feltételeinek 
biztosításáról szóló 
határozat száma 

üzletek nyilvántartása 

Eseti nyitva tartást 
engedélyező 
határozat száma 

 Elsődleges  I I Egyszerű Eseti éjszakai nyitvatartási 
engedéllyel rendelkező 
üzletek nyilvántartása 

Kelte  Elsődleges  I I Egyszerű Eseti éjszakai nyitvatartási 
engedéllyel rendelkező 
üzletek nyilvántartása 
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

Az együttműködő szerv által a 2.1. fejezetben ismertetett információk, adatok elektronikus úton való 

átadási formáját, technikai, technológiai megoldását felső szinten bemutató, összefoglaló fejezet. 

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az 

együttműködő szerv információkat nyújthat. 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

Kereskedelmi 
tevékenységet 
folytatók 
nyilvántartása 

Egyszerű Időszakonként Nyilvános  

Vásárokról, 
piacokról vezetett 
nyilvántartás 

Egyszerű Eseményalapú Nyilvános  

Bevásárlóközpont
okról vezetett 
nyilvántartás 

Egyszerű Eseményalapú Nyilvános  

Helyi 
termelőpiacokról 
vezetett 
nyilvántartás 

Egyszerű Eseményalapú Nyilvános  

Szálláshelyet 
üzemeltetők 
nyilvántartása 

Egyszerű Időszakonként Nyilvános  

Zenés, táncos 
rendezvény 
nyilvántartása 

Egyszerű Időszakonként Nyilvános  

Szolgáltatók, 
amelyek 
tekintetében a 
szolgáltatási 
tevékenység 
folytatása 
jogerősen 
megtiltott 

Egyszerű Időszakonként Nyilvános  

Kút nyilvántartás Egyszerű Esemény alapú nem 
nyilvános 

Személyes adatok 
védelme érdekében 

Eb nyilvántartás Egyszerű Esemény alapú Nem 
nyilvános 

Személyes adatok 
védelme érdekében 

Bejelentés 
köteles ipari 
tevékenységet 
folytatók 
nyilvántartása 

Egyszerű Időszakonként Nyilvános  

Állandó éjszakai Egyszerű Időszakonként Nyilvános  
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nyitvatartási 
engedéllyel 
rendelkező 
üzletek 
nyilvántartása 

Eseti éjszakai 
nyitvatartási 
engedéllyel 
rendelkező 
üzletek 
nyilvántartása 

Egyszerű Időszakonként Nyilvános  

2.1.5.2. Kereskedelmi tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás elektronikus 

információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Tevékenység 
bejelentés vagy 
engedélyköteles 

karakter 50 GovSys modul I  

Nyilvántartásba 
vétel száma 

karakter 50 
GovSys modul I  

Kereskedő neve karakter 50 GovSys modul I  

Kereskedő 
címe/székhelye 

karakter 50 
GovSys modul I  

Kereskedő 
statisztikai száma 

karakter 50 
GovSys modul I  

A kereskedelmi 
tevékenység helye, 
címe(i) 

karakter 50 GovSys modul I  

Üzleten kívüli és 
csomagküldő 
kereskedelem 
esetén a működési 
terület jegyzéke, 
érintett 
települések vagy a 
megye, ill. az 
országos jelleg 
megjelölése 

karakter 50 GovSys modul I  

A kereskedelmi 
tevékenység helye 
szerinti bontásban 
a kereskedelmi 

karakter 50 GovSys modul I  
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Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

tevékenység 
formája a Kertv. 
3.§ (4) bek. szerint 

Közlekedési 
eszközön folytatott 
értékesítés esetén 
a közlekedési 
eszköz megjelölése 
és a jármú 
azonosítására 
használt jelzés 
feltüntetése 

karakter 50 GovSys modul I  

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartásban szereplő személyekről és cégekről 
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szabadon lehet tájékozódni. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az engedélyezési 

eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező adatszolgáltatásra 

vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. Adatait bárki kérheti. A 

változásokat át kell vezetni a nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás 

ellenőrzése, hitelességének vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

2.1.5.3. Kereskedelmi tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás elektronikus 

információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 

2.1.5.4. Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

2.1.5.4.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Engedély és 
nyilvántartás 
sorszáma 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Engedély kiadása  
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel I  

Engedély 
nyilvántartásba 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  
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Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

vétel időpontja 

Fenntartó neve 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel I  

Fenntartó 
címe/székhelye 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Fenntartó 
elektronikus 
levelezési címe 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Fenntartó 
cégjegyzékszáma 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Üzemeltető neve, 
címe/székhelye, 
elektronikus 
levelezési címe, 
cégjegyzékszáma 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Üzemeltető neve 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel I  

Üzemeltető 
címe/székhelye 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Üzemeltető 
elektronikus 
levelezési címe 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Üzemeltető 
cégjegyzékszáma 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Vásár, piac 
elnevezése, 
(szak)jellege 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Vásár, piac címe 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel I  

Vásár, piac 
időpontja 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Vásár, piac 
időtartama 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Vásár, piac 
nyitvatartási ideje 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Vásár, piac 
alapterülete 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Vásár, piac kijelölt 
terület száma 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Vásár, piac kijelölt 
árusítóhelyek 
száma 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Szakhatóságok 
hozzájárulásában 
foglalt feltételek, 
korlátozások 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Ellenőrző 
hatóságoknak a 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  
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Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

vásár, piac 
működését érintő 
intézkedései 

Nyilvántartásból 
való törlés ténye 
időpontja 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

2.1.5.4.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

2.1.5.4.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

2.1.5.4.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartásban szereplő adatokról szabadon lehet 

tájékozódni. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a 

nyilvántartásban rögzítésre kerül. Adatait bárki kérheti. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 
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 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

2.1.5.4.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

2.1.5.5. Vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

2.1.5.5.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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2.1.5.6. Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

2.1.5.6.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat (adatmező) 
megnevezése 

Adat 
típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Sorszám betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Nyilvántartási szám betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Fenntartó neve, címe, 
székhelye, elektronikus 
levelezési címe, 
cégjegyzékszáma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Fenntartó címe, 
székhelye 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Fenntartó elektronikus 
levelezési címe 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Fenntartó 
cégjegyzékszáma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Üzemeltető neve betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Üzemeltető címe, 
székhelye 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Bevásárlóközpont 
elnevezése  

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Bevásárlóközpont címe  betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Bevásárlóközpont 
helyrajzi száma  

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Bevásárlóközpont 
területhasználatának 
jogcíme  

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Bevásárlóközpont 
nyitvatartási/üzemeltetés
i ideje  

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Bevásárlóközpont 
üzletek/más 
árusítóhelyek száma  

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Tevékenység 
megkezdésének 
időpontja 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Tevékenység 
megszűnésének 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  
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időpontja 

2.1.5.6.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

2.1.5.6.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

2.1.5.6.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartásban szereplő adatokról szabadon lehet 

tájékozódni. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a 

nyilvántartásban rögzítésre kerül. Adatait bárki kérheti. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

2.1.5.6.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 
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2.1.5.7. Bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

2.1.5.7.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 

2.1.5.8. Helyi termelőpiacokról vezetett nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás műszaki leírása 

 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

2.1.5.8.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat (adatmező) 
megnevezése 

Adat 
típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Sorszáma betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Engedély kiadása és 
nyilvántartásba vétel 
időpontja 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Fenntartó neve betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Fenntartó címe/székhelye betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Fenntartó elektronikus 
levelezési címe 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Fenntartó 
cégjegyzékszáma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Üzemeltető neve betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Üzemeltető 
címe/székhelye 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Üzemeltető elektronikus 
levelezési címe 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Üzemeltető 
cégjegyzékszáma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Vásár, piac elnevezése betű, szám Excel Excel I  
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maximum 

Vásár, piac (szak)jellege betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Vásár, piac címe betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Vásár piac időpontja betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Vásár, piac időtartama betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Nyitvatartási ideje betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Vásár, piac alapterülete betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Kijelölt terület és 
árusítóhelyek száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Szakhatóságok 
hozzájárulásában foglalt 
feltételek, korlátozások 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Ellenőrző hatóságoknak a 
vásár, piac működését 
érintő intézkedései 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Nyilvántartásból való 
törlés időpontja 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

2.1.5.8.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

2.1.5.8.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  
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2.1.5.8.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartásban szereplő adatokról szabadon lehet 

tájékozódni. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a 

nyilvántartásban rögzítésre kerül. Adatait bárki kérheti. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

2.1.5.8.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

2.1.5.9. Helyi termelőpiacokról vezetett nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

2.1.5.9.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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2.1.5.10. Kereskedelmi célú szálláshelyet üzemeltetőkről vezetett nyilvántartás elektronikus 

információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

2.1.5.10.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat (adatmező) 
megnevezése 

Adat 
típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Nyilvántartási szám Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Szálláshely-szolgáltató 
neve 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Székhelye Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Elektronikus levélcíme Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Adóazonosító száma Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Statisztikai számjele Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

A szálláshely címe Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Helyrajzi száma Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Elnevezése Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Vendégszobák Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Területegységek/ ágyak 
száma 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység típusa 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Szálláshely-üzemeltetési 
engedély száma 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Kiadás dátuma Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Szálláshely ideiglenes 
bezárásának időpontja 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Szálláshely 
megszűnésének 
időpontja 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Megszűnés oka Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  
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2.1.5.10.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

2.1.5.10.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

2.1.5.10.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartásban szereplő adatokról szabadon lehet 

tájékozódni. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a 

nyilvántartásban rögzítésre kerül. Adatait bárki kérheti. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

2.1.5.10.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 
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2.1.5.11. A kereskedelmi célú szálláshelyet üzemeltetőkről vezetett nyilvántartás elektronikus 

információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

2.1.5.11.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 

 

2.1.5.12. Zenés, táncos rendezvényekről vezetett nyilvántartás elektronikus információátadási 

felület, szolgáltatás műszaki leírása 

 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

2.1.5.12.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat (adatmező) 
megnevezése 

Adat 
típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Kérelmező neve Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Székhelye Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Cégjegyzékszáma Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Rendezvény elnevezése Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Kapcsolódó 
szolgáltatások  

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Helyszín címe Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Helyrajzi száma Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Alapterülete Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

A rendezvény 
befogadóképessége 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

A rendezvény 
gyakorisága 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Alkalmi rendezvény Betű, szám Excel Excel I  
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dátuma maximum 

Kezdés és befejezés 
időpontja 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

2.1.5.12.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

2.1.5.12.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

2.1.5.12.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartásban szereplő adatokról szabadon lehet 

tájékozódni. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a 

nyilvántartásban rögzítésre kerül. Adatait bárki kérheti. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

2.1.5.12.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 
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2.1.5.13. Zenés, táncos rendezvényekről vezetett nyilvántartás elektronikus információátadási 

felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

2.1.5.13.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 

2.1.5.14. Szolgáltatók, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatása jogerősen 

megtiltott nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

2.1.5.14.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat (adatmező) 
megnevezése 

Adat 
típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Sorszám Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Szolgáltató neve Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Címe Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Szolgáltatási tevékenység Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

2.1.5.14.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 
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2.1.5.14.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

2.1.5.14.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartásban szereplő adatokról szabadon lehet 

tájékozódni. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a 

nyilvántartásban rögzítésre kerül. Adatait bárki kérheti. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

2.1.5.14.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

2.1.5.15. Szolgáltatók, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatása jogerősen 

megtiltott nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

2.1.5.15.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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2.1.5.16. Állandó éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzletekről vezetett nyilvántartás 

elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

2.1.5.16.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Sorszám betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Üzemeltető neve betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Székhelye betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Az üzlet 
elnevezése 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Címe betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Nyitvatartási ideje betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

A kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartásba 
vételéről szóló 
igazolás száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

A 
környezetvédelmi 
hatóság 
zajkibocsátási 
határérték 
megállapításáról 
szóló 
határozatának 
száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

A 
környezetvédelmi 
hatóság határérték 
betartása 
feltételeinek 
biztosításáról szóló 
határozatának 
száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Az állandó nyitva betű, szám Excel Excel I  
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tartást 
engedélyező 
határozat száma 

maximum 

Kelte betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Jogerőre 
emelkedés dátuma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Az állandó nyitva 
tartási engedélyt 
visszavonó 
határozat száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Kelte betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Jogerőre 
emelkedés dátuma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

2.1.5.16.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

2.1.5.16.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül 

munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

2.1.5.16.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. 
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 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a 

nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a nyilvántartásokon. Ezek 

végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

 

2.1.5.16.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

2.1.5.17. Állandó éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzletekről vezetett nyilvántartás 

elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

2.1.5.17.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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2.1.5.18. Eseti éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzletekről vezetett nyilvántartás 

elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

2.1.5.18.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Sorszám betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Üzemeltető neve betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Székhelye betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Üzlet elnevezése betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Címe betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

A kereskedelmi 
tevékenység 
nyilvántartásba 
vételéről szóló 
igazolás száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

A 
környezetvédelmi 
hatóság 
zajkibocsátási 
határérték 
megállapításáról 
szól határozatának 
száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

A 
környezetvédelmi 
hatóság határérték 
betartása 
feltételeinek 
biztosításáról szóló 
határozat száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Eseti nyitva tartást 
engedélyező 
határozat száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Kelte betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  
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2.1.5.18.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

2.1.5.18.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül 

munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

2.1.5.18.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a 

nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a nyilvántartásokon. Ezek 

végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

 

2.1.5.18.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 
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2.1.5.19. Eseti éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzletekről vezetett nyilvántartás 

elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

2.1.5.19.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 

2.1.5.20. Az eb nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Személyes adatok védelme érdekében 

2.1.5.20.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Sorszám betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Eb tulajdonos neve betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Eb tulajdonos címe betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Eb tartó neve betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Címe betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Telefonszáma betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

E-mail címe betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Az eb fajtája betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Neme betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Születési ideje betű, szám Excel Excel I  
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maximum 

Színe betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Hívóneve betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Transzponderrel 
ellátott eb esetén 
a chip sorszáma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Beültetés ideje betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Beültetést végző 
állatorvos neve 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Kamarai 
bélyegzőjének 
száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Ivartalanított eb 
esetén az 
ivartalanítás 
időpontja 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Az ivartalanítást 
végző állatorvos 
neve 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Kamarai 
bélyegzőjének 
száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Az eb oltási 
könyvének száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Az oltási könyvet 
kiállító állatorvos 
neve 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Kamarai 
bélyegzőjének 
száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Az eb utolsó 
veszettség elleni 
védőoltásának 
időpontja 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

A védőoltás során 
használt oltóanyag 
neve 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Gyártási száma betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Az oltást végző 
állatorvos neve 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Kamarai 
bélyegzőjének 
száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Kisállat útlevéllel 
rendelkező eb 
esetén az útlevél 
száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Kiállításának betű, szám Excel Excel I  



Információátadási szabályzat v1 Budapest IX., Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

56 
 

időpontja maximum 

Az útlevelet kiállító 
állatorvos neve 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Kamarai 
bélyegzőjének 
száma 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Veszettség 
szempontjából 
aggályos eb 
megfigyelési 
státuszának ténye 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Időpontja betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Eb veszélyessé 
minősítésének 
ténye 

betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

Időpontja betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel I  

2.1.5.20.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

2.1.5.20.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül 

munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

2.1.5.20.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 
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kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a 

nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a nyilvántartásokon. Ezek 

végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

 

2.1.5.20.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

2.1.5.21. Az eb nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

2.1.5.21.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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2.1.5.22. A kút nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Személyes adatok védelme érdekében 

2.1.5.22.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Sorszám betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Ügyiratszám betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Tárgy betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Engedélyes betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Vízkönyvi szám betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Hivatkozás betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Megjegyzés betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

2.1.5.22.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

2.1.5.22.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  
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 a rendelkezésre állás számításának módja a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül 

munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

2.1.5.22.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása. Az előírásoknak megfelelő kérelmező a 

nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a nyilvántartásokon. Ezek 

végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

 

2.1.5.22.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

2.1.5.23. Az eb nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

2.1.5.23.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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3. Humánszolgáltatási iroda, mint együttműködő szerv szakterülete 

3.1. Információforrások regiszterének tartalma 

3.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

o A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. § 

o A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) 

o A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) 

o A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) 

o Az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 7. § 

 

 hatásköri feladatok felsorolása: 

o Köztemetés 

o Rendkívüli települési támogatás (Rendkívüli támogatás, élelmiszertámogatás, iskolakezdési 

támogatás, jogosítvány megszerzéséhez támogatás, gyermekétkeztetés, karácsonyi támogatás, 

közgyógy támogatás, gyógyszertámogatás, születési és életkezdési támogatás) 

o Rendszeres települési támogatás (jövedelempótló támogatás, fűtéstámogatás, közüzemi díj és 

közös költség támogatás, lakbértámogatás, adósságkezelési szolgáltatás, védőoltások, lakhatást 

segítő támogatás, oktatási támogatás) 

o Képviselő-testület Méltányosság gyakorlása (közgyógy támogatás, gyógyszertámogatás, 

rendkívüli támogatás, fűtéstámogatás) 

o Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

o Hátrányos helyzet megállapítása, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

o Védendő fogyasztó igazolási kérelem 

o Belföldi jogsegély kérése, teljesítése 

o Igazolási kérelem jogosult részére megállapított támogatásról 

o Eszközkezelő támogatásról igazolás kérése 

o Volt állami gondozott lakáskérelme 

o Szünidei étkeztetés 

o Kulturális tevékenység pályázati támogatása 

o Civil szervezetek pályázati támogatása 

o Egyházak és vallási tevékenységet folytató szervezetek pályázati támogatása 

o Egyedi támogatási kérelmek 

o Óvodai sport tevékenység támogatása  

o Sport Alap 

o Felsőoktatási ösztöndíj pályázat 

o Állami intézményfenntartó által működtetett IX. kerületi oktatási intézmények kérelmei 

o Egyéb szervezetek támogatási kérelmei 

o Bölcsődei felülbírálati kérelmek 

o Óvodai felmentési kérelmek 

o Egyházi fenntartású oktatási intézmények tankönyv támogatási kérelme 

 

 kiadott szakhatósági állásfoglalások felsorolása: ----------- 
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 szerződési kötelezettség(ek) felsorolása: ------------ 

 

Szociális terület 
Humánszolgáltatási Iroda 

Többek között közköltségen történő temetési 
szolgáltatás, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 
szenvedély betegek alacsonyküszöbű ellátása, 
fogyatékos személyek lakóotthoni elhelyezése, utcai 
szociális munka, hajléktalanok nappali melegedője, 
fogyatékos személyek nappali intézménye, családok 
átmeneti otthona, támogató szolgáltatás, fogyatékos 
személyek nappali ellátása, családon belüli erőszak 
áldozatainak lakhatási problémáira kiléptető ház, 
közösségi pszichiátriai ellátás tárgyában megállapodás 
ellátási szerződésen keresztül.  

Civil szervezetek 
Humánszolgáltatási Iroda 

Eltérő főtevékenységgel rendelkező (szociális, karitatív, 
esélyegyenlőségi, egészségügyi, előadó művészeti, 
kulturális, ifjúsági, idősügyi, sport és egyéb területeken) 
tevékenységet folytató szervezetek támogatása 
közszolgáltatási, támogatási szerződésen, valamint 
együttműködési megállapodásokon keresztül. 
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3.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Ne

m) 
Jogszabályi hivatkozás 

KIMERA Rendszeres és rendkívüli települési 
támogatásra jogosultakra vonatkozó 
adatok, köztemetett személyek 
adatait 

Nem - Nem A szociális 
igazgatásról és 
szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. 
törvény 18. § 

Civil szervezetek 
nyilvántartása 

Civil szervezetek tevékenységi kör 
szerinti csoportosítása a könnyebb 
visszakereshetőség érdekében 

Nem - Nem - 

Egyházak és egyházi 
szervezetek 
nyilvántartása 

Egyházi szervezetek Nem - Nem - 

Óvodai felvételi 
körzethatárok 
nyilvántartása 

Óvodáztatási kötelezettséghez 
nyilvántartott adat 

Igen Honlap Nem A nemzeti 
köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. 
törvény 49. § (3) 

Az óvoda nyitva 
tartásának rendje 

Lakossági tájékoztatás az óvodák 
nyitva tartásának rendjéről 

Igen Honlap Nem A nemzeti 
köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) b) 

Óvodák nyilvántartása Lakossági tájékoztatás Igen Honlap Nem - 

Óvodakötelesek 
nyilvántartása 

Óvodakötelezettség teljesítésének 
ellenőrzése 

Nem - Nem A nevelési-oktatási 
intézmények 
működéséről és a 
köznevelési 
intézmények 
névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 
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20. § (1c) 

Óvodakötelezettség 
teljesítése alóli 
felmentettek 
nyilvántartása 

Óvodakötelezettség teljesítésének, 
felmentés lejártát követő ellenőrzése 

Nem - Nem - 

Gyermekétkeztetési 
nyilvántartás 

Gyermekétkeztetési nyilvántartás Nem - Nem - 

Minősített 
óvodapedagógus 
nyilvántartás 

Minősített óvodapedagógus 
nyilvántartás 

Nem - Nem - 

Pedagógiai 
asszisztensek 
nyilvántartása 

Pedagógiai asszisztensek 
nyilvántartása 

Nem - Nem - 

Intézményi statisztikai 
adatok 

Intézményi működéssel kapcsolatos 
adatok gyűjtése 

Nem - Nem - 

Emléktábla 
nyilvántartás 

IX. kerületi emléktáblák 
nyilvántartása 

Nem - Nem Emléktábla-állítás 
rendjéről szóló 
12/2017. (IV.25.) 
önkormányzati 
rendelet 7. § 

 

3.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait. 

Közhiteles adat rövid, 
köznapi neve 

Közhiteles adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható (I/N) 
Átadható esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban szerepel 

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

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait. 

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 

Jogosult személyes 
adatai 

 Elsődleges 
 

N N  KIMERA 

Szociális ellátás 
megnevezése 

 Elsődleges 
 

N N  KIMERA 

Jogcíme  Elsődleges  N N  KIMERA 

Összege  Elsődleges  N N  KIMERA 

Kifizetés módja  Elsődleges  N N  KIMERA 

Ügyiratszám  Elsődleges  N N  KIMERA 

Dátum  Elsődleges  N N  KIMERA 

Köztemetett adatait  Elsődleges  N N  KIMERA 

Név  Elsődleges  N I Egyszerű Civil szervezetek 

Cím  Elsődleges  N I Egyszerű Civil szervezetek 

Vezető neve  Elsődleges  N I Egyszerű Civil szervezetek 

Elérhetőség  Elsődleges  N I Egyszerű Civil szervezetek 

E-mail cím  Elsődleges  N I Egyszerű Civil szervezetek 

Név  Elsődleges  N I Egyszerű Egyházi szervezetek 

Cím  Elsődleges  N I Egyszerű Egyházi szervezetek 

Vezető neve  Elsődleges  N I Egyszerű Egyházi szervezetek 

Elérhetőség  Elsődleges  N I Egyszerű Egyházi szervezetek 

E-mail cím  Elsődleges  N I Egyszerű Egyházi szervezetek 

Intézmény 
megnevezése 

 Elsődleges 
 

I I Automatikus Óvodai felvételi 
körzethatárok nyilvántartás 

Intézményhez rendelt 
cím(ek) 

 Elsődleges 
 

I I Automatikus Óvodai felvételi 
körzethatárok 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 

Intézmény 
megnevezése 

 Elsődleges 
 

I I Automatikus Óvoda nyitva tartásának 
rendje 

Nyitvatartási ideje  Elsődleges 
 

I I Automatikus Óvoda nyitva tartásának 
rendje 

Ügyeleti időpontok  Elsődleges 
 

I I Automatikus Óvoda nyitva tartásának 
rendje 

Intézmény 
megnevezése 

 Elsődleges 
 

I I Automatikus Óvodák nyilvántartása 

Címe  Elsődleges  I I Automatikus Óvodák nyilvántartása 

Elérhetőségek  Elsődleges  I I Automatikus Óvodák nyilvántartása 

Gyermek neve  Másodlagos 
Intézmények 

N I Automatikus Óvodakötelesek 
nyilvántartása 

Születési helye  Másodlagos 
Intézmények 

N I Automatikus Óvodakötelesek 
nyilvántartása 

Születési ideje  Másodlagos 
Intézmények 

N I Automatikus Óvodakötelesek 
nyilvántartása 

Anyja neve  Másodlagos 
Intézmények 

N I Automatikus Óvodakötelesek 
nyilvántartása 

Lakhely  Másodlagos 
Intézmények 

N I Automatikus Óvodakötelesek 
nyilvántartása 

Tartózkodási hely  Másodlagos 
Intézmények 

N I Automatikus Óvodakötelesek 
nyilvántartása 

Gyermek neve  Elsődleges 

 

N N  Óvodakötelezettség 
teljesítése alóli 
felmentettek 
nyilvántartása 

Születési helye  Elsődleges 
 

N N  Óvodakötelezettség 
teljesítése alóli 
felmentettek 
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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 

nyilvántartása 

Születési ideje  Elsődleges 

 

N N  Óvodakötelezettség 
teljesítése alóli 
felmentettek 
nyilvántartása 

Anyja neve  Elsődleges 

 

N N  Óvodakötelezettség 
teljesítése alóli 
felmentettek 
nyilvántartása 

Lakhely  Elsődleges 

 

N N  Óvodakötelezettség 
teljesítése alóli 
felmentettek 
nyilvántartása 

Tartózkodási hely  Elsődleges 

 

N N  Óvodakötelezettség 
teljesítése alóli 
felmentettek 
nyilvántartása 

Intézmény 
megnevezése 

 Másodlagos 
Intézmények 

N I Egyszerű Gyermekétkeztetési 
nyilvántartás 

Megrendelt adagszám  Másodlagos 
Intézmények 

N I Egyszerű Gyermekétkeztetési 
nyilvántartás 

Költség  Másodlagos 
Intézmények 

N I Egyszerű Gyermekétkeztetési 
nyilvántartás 

Intézmény 
megnevezése 

 Másodlagos 
Intézmények 

N N  Minősített 
óvodapedagógus 
nyilvántartás 

Minősített pedagógus 
neve 

 Másodlagos 
Intézmények 

N N  Minősített 
óvodapedagógus 
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 

Minősítés éve  Másodlagos 
Intézmények 

N N  Minősített 
óvodapedagógus 
nyilvántartás 

Munkaviszony  Másodlagos 
Intézmények 

N N  Minősített 
óvodapedagógus 
nyilvántartás 

Intézmény 
megnevezése 

 Másodlagos 
Intézmények 

N N  Pedagógiai asszisztensek 
nyilvántartása 

Pedagógiai 
asszisztens pedagógus 
neve 

 Másodlagos 
Intézmények 

N N  Pedagógiai asszisztensek 
nyilvántartása 

Munkaviszony  Másodlagos 
Intézmények 

N N  Pedagógiai asszisztensek 
nyilvántartása 

Intézmény 
megnevezése 

 Másodlagos 
Intézmények 

N I  Intézményi statisztikai 
adatok 

Férőhely  Másodlagos 
Intézmények 

N I Egyszerű Intézményi statisztikai 
adatok 

Létszám  Másodlagos 
Intézmények 

N I Egyszerű Intézményi statisztikai 
adatok 

Csoportszám  Másodlagos 
Intézmények 

N I Egyszerű Intézményi statisztikai 
adatok 

SNI-s gyermekek  Másodlagos 
Intézmények 

N I Egyszerű Intézményi statisztikai 
adatok 

Foglalkoztatottak  Másodlagos 
Intézmények 

N I Egyszerű Intézményi statisztikai 
adatok 

Emléktábla helye  Elsődleges  N I Egyszerű Emléktábla nyilvántartás 

Kihelyezés dátuma  Elsődleges  N I Egyszerű Emléktábla nyilvántartás 

Döntés száma  Elsődleges  N I Egyszerű Emléktábla nyilvántartás 

Kihelyező neve  Elsődleges  N I Egyszerű Emléktábla 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 

Címe  Elsődleges  N I Egyszerű Emléktábla nyilvántartás 

Karbantartásra 
kötelezett neve 

 Elsődleges 
 

N I Egyszerű Emléktábla nyilvántartás 

Címe  Elsődleges  N I Egyszerű Emléktábla nyilvántartás 

Emléktábla szövege  Elsődleges  N I Egyszerű Emléktábla nyilvántartás 
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3.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

Az együttműködő szerv által a 3.1. fejezetben ismertetett információk, adatok elektronikus úton való 

átadási formáját, technikai, technológiai megoldását felső szinten bemutató, összefoglaló fejezet. 

3.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az 

együttműködő szerv információkat nyújthat. 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

KIMERA Egyszerű Eseményalapú Nem 
nyilvános 

Személyes adatok 
védelmében 

Civil szervezetek 
nyilvántartása 

Egyszerű Eseményalapú Nem 
nyilvános 

Belső használatra 

Egyházak és 
egyházi 
szervezetek 
nyilvántartása 

Egyszerű Eseményalapú Nem 
nyilvános 

Belső használatra 

Óvodai felvételi 
körzethatárok 
nyilvántartása 

Automatikus Folyamatos Nyilvános  

Az óvoda nyitva 
tartásának rendje 

Automatikus Folyamatos Nyilvános Belső használatra 

Óvodák 
nyilvántartása 

Automatikus Folyamatos Nyilvános  

Óvodakötelesek 
nyilvántartása 

Egyszerű Egyszeri Nem 
nyilvános 

Személyes adatok 
védelmében 

Óvodakötelezetts
ég teljesítése 
alóli 
felmentettek 
nyilvántartása 

Egyszerű Eseményalapú Nem 
nyilvános 

Személyes adatok 
védelmében 

Gyermekétkeztet
ési nyilvántartás 

Egyszerű Eseményalapú Nem 
nyilvános 

Belső használatra 

Minősített 
óvodapedagógus 
nyilvántartás 

Egyszerű Eseményalapú Nem 
nyilvános 

Belső használatra 

Pedagógiai 
asszisztensek 
nyilvántartása 

Egyszerű Eseményalapú Nem 
nyilvános 

Belső használatra 

Intézményi 
statisztikai 
adatok 

Egyszerű Eseményalapú Nem 
nyilvános 

Nem nyilvános 
adatokat tartalmaz 

Emléktábla 
nyilvántartás 

Egyszerű Eseményalapú Nem 
nyilvános 

Belső használatra 
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3.1.5.2. A KIMERA nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki 

leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Személyes adatok védelme érdekében 

3.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Jogosult személyes 
adatai 

Betű, szám  KIMERA N  

Szociális ellátás 
megnevezése 

Betű, szám  
KIMERA N 

 

Jogcíme Betű, szám  KIMERA N  

Összege Betű, szám  KIMERA N  

Kifizetés módja Betű, szám  KIMERA N  

Ügyiratszám Betű, szám  KIMERA N  

Dátum Betű, szám  KIMERA N  

Köztemetett 
adatait 

Betű, szám  
KIMERA N 

 

3.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

3.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  
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3.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartásban szereplő személyekről és cégekről 

szabadon lehet tájékozódni. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az engedélyezési 

eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező adatszolgáltatásra 

vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. Adatait bárki kérheti. A 

változásokat át kell vezetni a nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás 

ellenőrzése, hitelességének vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

3.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

 

3.1.5.3. A KIMERA nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi 

leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

3.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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3.1.5.4. A Civil szervezetek nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás 

műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Belső használatra 

3.1.5.4.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Név 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Cím 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Vezető neve 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Elérhetőség 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

E-mail cím 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

3.1.5.4.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

3.1.5.4.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  
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3.1.5.4.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

3.1.5.4.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

 

3.1.5.5. A Civil szervezetek nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás 

ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

3.1.5.5.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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3.1.5.6. Az egyházak és egyházi szervezetek nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Belső használatra 

3.1.5.6.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Név 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Cím 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Vezető neve 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Elérhetőség 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

E-mail cím 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

3.1.5.6.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

3.1.5.6.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  
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3.1.5.6.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

3.1.5.6.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

 

3.1.5.7. Az egyházak és egyházi szervezetek nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

3.1.5.7.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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3.1.5.8. Az óvodai felvételi körzethatárok nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

3.1.5.8.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Intézmény 
megnevezése 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Intézményhez 
rendelt cím(ek) 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

3.1.5.8.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

3.1.5.8.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

3.1.5.8.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 
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iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

3.1.5.8.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

 

3.1.5.9. Az óvodai felvételi körzethatárok nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

3.1.5.9.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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3.1.5.10. Az óvoda nyitva tartás nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás 

műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

3.1.5.10.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Intézmény 
megnevezése 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Nyitvatartási idő 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Ügyeleti időpontok 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

3.1.5.10.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

3.1.5.10.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

3.1.5.10.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 
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 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

3.1.5.10.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

 

3.1.5.11. Az óvoda nyitva tartás nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás 

ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

3.1.5.11.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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3.1.5.12. Az óvodák nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki 

leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

3.1.5.12.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Intézmény 
megnevezése 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Címe 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Elérhetőségek 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

3.1.5.12.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

3.1.5.12.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

3.1.5.12.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 
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 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

3.1.5.12.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

 

3.1.5.13. Az óvodák nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi 

leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

3.1.5.13.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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3.1.5.14. Az óvodakötelesek nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás 

műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Nem nyilvános adatot tartalmaz 

3.1.5.14.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Gyermek neve 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Születési helye 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Születés időpontja 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Anyja neve 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Lakóhely 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Tartózkodási hely 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

3.1.5.14.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

3.1.5.14.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  
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 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

3.1.5.14.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

3.1.5.14.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

 

3.1.5.15. Az óvodakötelesek nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás 

ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

3.1.5.15.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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3.1.5.16. Az óvodakötelezettség teljesítése alól felmentettek nyilvántartás elektronikus 

információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Nem nyilvános adatot tartalmaz 

3.1.5.16.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Gyermek neve 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Születési helye 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Születés időpontja 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Anyja neve 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Lakóhely 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Tartózkodási hely 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

3.1.5.16.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

3.1.5.16.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  
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 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

3.1.5.16.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

3.1.5.16.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

 

3.1.5.17. Az óvodakötelezettség teljesítése alól felmentettek nyilvántartás elektronikus 

információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

3.1.5.17.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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3.1.5.18. A gyermekétkeztetési nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás 

műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Nem nyilvános adatot tartalmaz 

3.1.5.18.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Intézmény 
megnevezése 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Megrendelt 
adagszám 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Költségek 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

3.1.5.18.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

3.1.5.18.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

3.1.5.18.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 
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 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

3.1.5.18.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

 

3.1.5.19. A gyermekétkeztetési nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás 

ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

3.1.5.19.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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3.1.5.20. A minősített óvodapedagógus nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Nem nyilvános adatot tartalmaz 

3.1.5.20.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Intézmény 
megnevezése 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Minősített 
pedagógus neve 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Minősítés éve 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Munkaviszony 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

3.1.5.20.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

3.1.5.20.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  
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3.1.5.20.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

3.1.5.20.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

 

3.1.5.21. A minősített óvodapedagógus nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

3.1.5.21.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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3.1.5.22. A pedagógiai asszisztensek nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Nem nyilvános adatot tartalmaz 

3.1.5.22.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Intézmény 
megnevezése 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Pedagógiai 
asszisztens neve 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Munkaviszony 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

3.1.5.22.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

3.1.5.22.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

3.1.5.22.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 
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 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

3.1.5.22.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

 

3.1.5.23. A pedagógiai asszisztensek nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

3.1.5.23.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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3.1.5.24. Az intézményi statisztikai adatok nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Nem nyilvános adatot tartalmaz 

3.1.5.24.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Intézmény 
megnevezése 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Férőhely 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Létszám 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Csoportszám 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

SNI-s gyermekek 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Foglalkoztatottak 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

3.1.5.24.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

3.1.5.24.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  
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 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

3.1.5.24.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

3.1.5.25.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

 

3.1.5.25. Az intézményi statisztikai adatok nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

3.1.5.25.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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3.1.5.26. Az emléktábla nyilvántartás elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki 

leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Belső használatra 

3.1.5.26.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Emléktábla helye 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Kihelyezés dátuma 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Döntés száma 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Kihelyező neve 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Karbantartásra 
kötelezett neve 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

Címe 
Betű, szám 

Excel 
maximum 

Excel N  

Emléktábla 
szövege 

Betű, szám 
Excel 

maximum 
Excel N  

3.1.5.26.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

3.1.5.26.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  
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 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

3.1.5.26.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

3.1.5.26.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

 

3.1.5.27. Az intézményi statisztikai adatok nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

3.1.5.27.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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4. Városüzemeltetési és Felújítási iroda, mint együttműködő szerv 

szakterülete 

4.1. Információforrások regiszterének tartalma 

4.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

o 1988. évi I. törvény 34. §. (3) és 5/2004. (I. 28. ) GKM rendelet 

o A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § 

(7) bekezdés 

 hatásköri feladatok felsorolása:-------------- 

o önkormányzati tulajdonú lakóépületek, intézmények, felújítása, fejlesztése során felmerülő, 

illetve tervszerű megelőző építési-szerelési munkáinak műszaki előkészítése, lebonyolítása 

o kivitelezési munkáival kapcsolatos teendők 

o a társasházi lakóépületek felújítására kiírt pályázatokkal kapcsolatos feladatok 

o felújított épületeket használatba adásával kapcsolatos feladatokat 

o a közterületi és/vagy közlekedési rendszerek felújításának, fenntartása 

o az útfenntartási, közlekedési útfelügyelői feladatok 

o az út-közmű szakterület feladatainak ellátása 

o a közterület nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos feladatok 

o önkormányzati energetikai feladatok 

 

 kiadott szakhatósági állásfoglalások felsorolása: ------------------- 

 

 

 szerződési kötelezettség(ek) felsorolása: ------------ 
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4.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Ne

m) 
Jogszabályi hivatkozás 

Helyi közutakról 
vezetett nyilvántartás 

Műszaki, minőségi adatok a 
jogszabályban foglalt tartalommal 

Nem - Nem 1988. évi I. törvény 
34. §. (3) és 5/2004. 
(I. 28. ) GKM rendelet 

4.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait. 

Közhiteles adat rövid, 
köznapi neve 

Közhiteles adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható (I/N) 
Átadható esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban szerepel 

--------      

 

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

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait. 

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/M
ásodlagos 

Másodlag
os esetén 

az 
elsődleges 

forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Útnyilvántartás 
Műszaki, minőségi 
adatok a jogszabályban 
foglalt tartalommal 

 Elsődleges  N I Egyszerű 
Helyi közutakról vezetett 
nyilvántartás 
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4.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

Az együttműködő szerv által a 4.1. fejezetben ismertetett információk, adatok elektronikus úton való 

átadási formáját, technikai, technológiai megoldását felső szinten bemutató, összefoglaló fejezet. 

4.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az 

együttműködő szerv információkat nyújthat. 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

Helyi közutakról 
vezetett 
nyilvántartás 

Egyszerű Folyamatos 
Nem 

nyilvános 
Adatvédelem 

4.1.5.2. A helyi közutakról vezetett nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Adatvédelem 

4.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Útnyilvántartás 
Műszaki, minőségi 
adatok a 
jogszabályban 
foglalt tartalommal 

karakter 
betű 
szám 

Word 
maximum 

Word I  

4.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 
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4.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal elektronikus 

információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama nem számít 

be az ügyintézési határidőbe.  

4.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi adatokra 

kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

4.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén az 

adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

4.1.5.3. A helyi közutakról vezetett nyilvántartás elektronikus információátadási felület, 

szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

4.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás miatt 

nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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5. Jogi és Pályázati iroda, mint együttműködő szerv szakterülete 

5.1. Információforrások regiszterének tartalma 

5.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

o az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény  30.§ (3) bekezdés 

o az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

16.§ (3) bekezdés 

 hatásköri feladatok felsorolása: 

o Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő 

nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig 

tájékoztatja a Hatóságot. 

o Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő 

év január 31-éig értesíti. 

 

 kiadott szakhatósági állásfoglalások felsorolása: ----------- 

 

 

 szerződési kötelezettség(ek) felsorolása: ------------ 
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5.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Ne

m) 
Jogszabályi hivatkozás 

Közérdekű adatok 
megismerésére irányuló 
kérelmek nyilvántartása 

A közérdekű adatok megismerésére 
irányuló elutasított kérelmek az 
elutasítás indokának megjelölésével  

Nem - Nem Az információs 
önrendelkezési jogról 
és az 
információszabadságr
ól szóló 2011. évi 
CXII. törvény  30.§ (3) 
bekezdés 

Személyes adat 
kezeléséről való 
tájékoztatás 
nyilvántartása 

Az érintett személyes adatainak 
kezeléséről való tájékoztatásra, 
adatainak helyesbítésére, törlésére 
vonatkozó kérelmek az elutasítás 
indokának megjelölésével 

Nem - Nem Az információs 
önrendelkezési jogról 
és az 
információszabadságr
ól szóló 2011. évi 
CXII. Törvény 16.§ (3) 
bekezdés 

5.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait. 

Közhiteles adat rövid, 
köznapi neve 

Közhiteles adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható (I/N) 
Átadható esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban szerepel 

--------      

 

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

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait. 
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Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/M
ásodlagos 

Másodlag
os esetén 

az 
elsődleges 

forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Kérelmek száma 
összesen 

 Elsődleges 
 

I I Egyszerű Közérdekű adatok 
megismerésére irányuló 
kérelmek nyilvántartása 

Ebből teljesített  Elsődleges 
 

I I Egyszerű Közérdekű adatok 
megismerésére irányuló 
kérelmek nyilvántartása 

Részben teljesített  Elsődleges 
 

I I Egyszerű Közérdekű adatok 
megismerésére irányuló 
kérelmek nyilvántartása 

Elutasított  Elsődleges 
 

I I Egyszerű Közérdekű adatok 
megismerésére irányuló 
kérelmek nyilvántartása 

Elutasítás indoka  Elsődleges 
 

I I Egyszerű Közérdekű adatok 
megismerésére irányuló 
kérelmek nyilvántartása 

Kérelmek száma 
összesen 

 Elsődleges 
 

I I Egyszerű Személyes adat kezeléséről 
való tájékoztatás 
nyilvántartása 

Ebből teljesített  Elsődleges 
 

I I Egyszerű Személyes adat kezeléséről 
való tájékoztatás 
nyilvántartása 

Részben teljesített  Elsődleges 
 

I I Egyszerű Személyes adat kezeléséről 
való tájékoztatás 
nyilvántartása 

Elutasított  Elsődleges 
 

I I Egyszerű Személyes adat kezeléséről 
való tájékoztatás 
nyilvántartása 
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Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/M
ásodlagos 

Másodlag
os esetén 

az 
elsődleges 

forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Elutasítás indoka  Elsődleges 
 

I I Egyszerű Személyes adat kezeléséről 
való tájékoztatás 
nyilvántartása 
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5.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

Az együttműködő szerv által az 5.1. fejezetben ismertetett információk, adatok elektronikus úton 

való átadási formáját, technikai, technológiai megoldását felső szinten bemutató, összefoglaló 

fejezet. 

5.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az 

együttműködő szerv információkat nyújthat. 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

Közérdekű adatok 
megismerésére 
irányuló kérelmek 
nyilvántartása 

Egyszerű Egyszeri Nem 
nyilvános 

Belső használatra 

Személyes adat 
kezeléséről való 
tájékoztatás 
nyilvántartása 

Egyszerű Egyszeri Nem 
nyilvános 

Belső használatra 

5.1.5.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek nyilvántartás elektronikus 

információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Belső használatra 

5.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Kérelmek száma 
összesen 

karakter 
betű 
szám 

Word 
maximum 

Word I  

Ebből teljesített 
karakter 

betű 
szám 

Word 
maximum 

Word I  

Részben teljesített 
karakter 

betű 
szám 

Word 
maximum 

Word I  

Elutasított 
karakter 

betű 
szám 

Word 
maximum 

Word I  

Elutasítás indoka karakter Word Word I  
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Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

betű 
szám 

maximum 

5.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

5.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal 

elektronikus információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás 

időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.  

5.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi 

adatokra kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 
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 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

5.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén 

az adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

5.1.5.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek nyilvántartás elektronikus 

információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

5.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás 

miatt nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 
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5.1.5.4. A személyes adat kezeléséről való tájékoztatás nyilvántartás elektronikus 

információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Belső használatra 

5.1.5.4.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Kérelmek száma 
összesen 

karakter 
betű 
szám 

Word 
maximum 

Word I  

Ebből teljesített karakter 
betű 
szám 

Word 
maximum 

Word I  

Részben teljesített karakter 
betű 
szám 

Word 
maximum 

Word I  

Elutasított karakter 
betű 
szám 

Word 
maximum 

Word I  

Elutasítás indoka karakter 
betű 
szám 

Word 
maximum 

Word I  

5.1.5.4.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A vonatkozó nyilvántartásból adatot elektronikusan az érintett saját magára vonatkozóan, továbbá a 

jogszabályban meghatározott szervek, feladataik ellátása érdekében kérhetnek. 

Az erre vonatkozó kérelemnek a kérelmező azonosítását biztosító módon kell megérkeznie, 

ügyfélkapu-hivatali kapu igénybevételével, elektronikus aláírással vagy szkennelve és aláírva. A 

kérelemnek tartalmaznia kell a kért adat terjedelmét, az érintett beazonosításához szükséges 

adatokat: azonosításához szükséges személyes adatok, időszak, a kérelem teljesítésének indokát, 

jogszabályi hivatkozás megadását. 

A hivatalosan igénybe vehető elektronikus levélcím: jegyzo@ferencvaros.hu 

5.1.5.4.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,  

 a rendelkezésre állás számításának módja: a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 

belül munkanapokon, munkaidőben történik az információ átadás  
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 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A Hivatal 

elektronikus információs rendszerének meghibásodása esetén a meghibásodás 

időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.  

5.1.5.4.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Tartalmazza az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító 

ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását. Minimálisan az alábbi 

adatokra kell kitérni: 

 ügyviteli eljárások leírása: A nyilvántartó szerv bejelentés köteles esetekben regisztrálja a 

nyilvántartásban a kérelmezőt, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek. A beérkező 

kérelmet a nyilvántartó szerv megvizsgálja és beazonosítja a kérelmező személyét, majd 

iktatja a kérelmet rendszerében. A nyilvántartó szerv kérelemre folytatja le az 

engedélyezési eljárását. A kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet. A beérkező 

adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmet a nyilvántartó megvizsgálja, beazonosítja, majd 

iktatja. 

 ellenőrzési eljárások leírása: A benyújtott dokumentumok alapján történik meg az 

engedélyezési eljárás lebonyolítása szakhatóságok értesítése mellett. Az előírásoknak 

megfelelő kérelmező a nyilvántartásban rögzítésre kerül. A változásokat át kell vezetni a 

nyilvántartásokon. Ezek végzése mellett a nyilvántartás ellenőrzése, hitelességének 

vizsgálata folyamatos. 

 adattisztítási megoldások leírása: A nyilvántartási adatok rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek. A változásokat átvezetjük illetve hivatalból ellenőrzést végzünk. 

5.1.5.4.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az adatszolgáltatás eseti, vagy bizonyos időszakot felölelő lehet. Az információ megváltozása esetén 

az adatot igénybe vevő szervet a változásról értesíteni kell. 

5.1.5.5. A személyes adat kezeléséről való tájékoztatás nyilvántartás elektronikus 

információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A módosított információátadási szabályzat közzétételétől információt a módosításnak megfelelően 

lehet igényelni. Az azt megelőzően beérkező kérelmekre a korábbi szabályozás szerint kell adatot 

szolgáltatni. 

5.1.5.5.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az információátadási szolgáltatást meg kell szüntetni, amennyiben a feladat jogszabályi változás 

miatt nem tartozik az önkormányzati hivatalhoz. 

Budapest, 2017. december 15. 

dr. Dombóvári Csaba 

jegyző 

 


