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I

Altalenos r6sz

-

az egyUttm(ktid6 szerv 6s az inform6ci66tadisi szabilyzat
alapadatai

1.

Az egyiittm0k6d6 szerv alapadatai

Hivatalos teljes n6v

Budapest F6veros Vl. kerUlet Ter6zvSrosi
Polg5rmesteri Hivatal

Ad6szSm

15506007-242

2.

Az informici6Atad6si szabSlyzat alapadatai

Az inform6ci66tadisi szab6lyzat egys6ges/egyedi jelleg6nsk megjel6l6se
Egys6ges

2.1.

Eqvedi

Egyedi inform6ci66tad6si szab6lyzatalapadatai

Egyedi inform6ci6atadesi szabelzal
megnevez6se

nformSci6dtad6si Szab5lyzat
Budapest F6v5ros Vl. kerUlet Ter6zv6rosi
Polg6rmesteri Hivatal
I

Verzio

v.20

Kiad6s datuma

2021. november

Hatdlyossdg kezdete

2021 . december 1.

I 16nyit6 6llamigazgatdsi szerv/orszdgos
kamara vezetoj6nek j6vdhagySsa

Nem
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Kiiltinris resz - az egyes nyilventartasok 6s a hozzejuk tartoz6 adatatadasi

il.

felailetek adatai
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Egyiittmiiktid6 szerv szakteriiletei (Ugycsoportjai)

GazddlkodSs
Munkaugy
Hat6s5gi irgyek (ad6Ugy, anyakdnyv, nepess6g nyilv6ntart6s, hagyat6ki Ugyek,
szociSlis 6s gyermekv6delmi Ugyek, birtokv6delmi elj5r5sok, 6llatv6delmi 6s
6llattart6si irgyek, kornyezetv6delmi ugyek, ipar es kereskedelmi iigyek,
lakcimnyilvdntart6si Ugyek, zen6s tancos rendezv6nyek 6s piacok, vds6rok
enged6lyez6se, f6s szAni novenyekkel kapcsolatos elj6r6sok, a k6zossegi
egyutt6l6s alapvet6 szab6lyait s6rt6 magatartSsokkal kapcsolatos eljdr6sok)
Onkormdnyzatok 6s onkorm6nyzati hivatalok jogalkot6 6s eltal6nos igazgat6si
tev6kenys6ge
Orsz6gos 6s helyi nemzetisegi Onkormanyzatok igazgatesi tev6kenys6ge
Ad6-, v6m- 6s joved6ki igazgat6s
Az dnkormAnyzati vagyonnal va16 gazd6lkodSssal kapcsolatos feladatok
Atfog6 tervez6si 6s statisztikai szolg6ltatSsok
Mds szerv r6sz6re v6gzett penzugyi, gazdalkodasi, Uzemeltet6si 6s egy6b
szolg6ltatdsok
OrszSggytil6si, 6nkorm6nyzati 6s eur6pai parlamenti k6pvisel6v6lasztdshoz
kapcsol6d6 tev6kenysegek
Orsz6gos 6s helyi n6pszavaz6ssal kapcsolatos szolg6ltat6sok 6s tev6kenys6gek
Allampolg6rsdgiiigyek
Terirletfejleszt6s igazgat6s
Lak6spolitikaigazgat6sa
TelepUl6sfejlesztes igazgatdsa
Eg6szs6gugyigazgat6sa
SportUgyekigazgat6sa
Kulttra igazgat6sa
Oktat6s igazgat6sa
Szocielis szolgeltatasok igazgatdsa
Ovodai nevel6s, ell6t5s szakmai feladatai
Sajdtos nevel6si ig6ny( gyermekek 6vodai nevel6senek, elldt6s6nak szakmai
feladatai
Nemzetis6gi 6vodai nevel6s, ellAt5s szakmai feladatai
Ovodai neveles, ell6t5s mtik6dtet6si feladata
Gyermeketkeztetesk6znevel6siint6zm6nyben
Gyermekek napkdzbeni ell6t6sa
Es6lyegyenl6s6g el6segit6s6t c6lz6 tev6kenys6gek 6s programok
Gyermek6tkeztet6s koznevel6si int6zm6nyben
Munkahelyi 6tkeztet6s k6znevel6si int6zm6nyben
ld6sek nappali elldt5sa
lnt6zm6nyen kivUli gyermek6tkeztet6s
Csal6d 6s gyermekj6l6ti szolgSltat6sok
A gyermekek, fiatalok 6s csaladok 6letmin6s6g6t javit6 programok
Szocielis 6tkeztetes
HAzi seg its6gnyrijt6s
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2.

Egytittmi.ikddci szerv szakterulete

Ad6ugyi osztaly
lgazgat6si 6s Anyakdnyvi osztaly
Kereskedelmi osZAly
TelepUl6skepi osztdly
Hum6nszolg6ltat6si f6osnAly
Vdros0zemeltetdsi f6oszt6ly
Rend6szeti oszt6ly
2.

1. lnform6ciofo116sok regiszte16nek tartalma

e

6 dokumentumok felsoroldsa

2.1.1. Az

egyilftm0k6d6 szervnel rendelkez6sre

7812012.

(Xll. 28.) BM rendelet az onkormAnyzati hivatalok egyseges iratt6ri terv6nek

kiad6s516l

312018. (11.21.) BM rendelet a kdzfeladatot ell5t6 szervekn6l alkalmazhat6 iratkezel6si
szoftverekkel szemben tamasztott kdvetelm6nyekr6l
Az egyUttmfik6d6 szerv hat6sktiri feladatainak felsorolSsa (milyen ilgyben hoz d6nt6st)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kozrltkezel6i hozzAj{rulAs (hat6rozat)
Szocidlis 6s gyermekv6delmi ugyek (haterozat, v6gz6s)
TelepUl6sk6pihozz5j6rul6s(hat6rozat)
Ad6-6s6rt6kbizonyitvdny kiellitesa
Ad6igazolSs ki6llit6sa (Hat6sdrgi bizonyitv6ny)
Ad6k m6dj6ra behajtand6 kdztartozasok
Ad6trilfizet6svisszaigenylese
Ad6 v6grehajt6si eljdr6s
Epitm6nyad6 (pl. lak6s, gar6zs, teremgar6zs, egy6b helyis6g)
ldegenforgalmi ad6
R6szletfizet6si, fizet6si halaszt6s irdnti 6s ad6m6rs6kl6si k6relem
Telekad6

A kiadott szakhat6sigi 5llSsfoglalisok t6rgyinak felsorolSsa (milyen Ugyben ad ki
szakhat6segi 6ll5sfoglal6st):
szakhat6s6gi dllAsfoglal6stelekalaklt6shoz
szakhat6segi 6ll5sfoglalds kdrnyezetv6delmi Ugyekben

-

K6zitkezel6ihozdjdrulSs
Telepulesk6pi hozzAlSrutAs

szerz6d6si k6telezetts6g(ek) felsorol6sa (azon szerz6d6sek targya, amelyek tekintet6ben
jogszab6ly szez6deskdt6si k6tetezettseget ir et6).
nincs ilyen szerz6d6sk0t6si k6telezetts6g
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2.1.2. Nyilvintartesok tisszefoglal6 teblezata

Nyilvantartesmegnevez5se Nyilvintartashiresa

Nyilvinos

Ad6tigyekben vezetett
nyilventartesok

Kdzhiteles

Ktizz6t6tel helye

(lgen/R6szben/Nem)

Jogszabelyi
hivatkozas

(lgen/R6szben/Nem)

Az onkormenyzat az
onkormenyzati ASPhez
rendszercsatlakozas
sal caatlakozik 2019.

januer 1-jen Az ASP
rendszer 6ltal kezelt

adatokat a Magyar
Allamkincstar - a
csatlakozasi

szerz6des

alapj6n,

az inform6ci6 etadesi

szabalyzataban

-

kozvetlenul adja meg

aZ

Elektronikus
Ugyintezesi
Feltigyelet r6szere.

ad6z6i torz sadat -nyilventartas

ad6z6i torzsadat nyituantartas

nem (ad6titok)

u.a.

nem

Az. ad6zes rendjer6l

sz0l6 2017. 6vi CL
tv.

az ad6z5 egyedi adatait

tartalmaz6, folyamatosan vezetett
ad6szamla nyilv6ntartas

az ad6z6 egyedi adatait
tartalmaz6, folyamatosan
vezetett ad6szamla

az ad6zb kepviseletere vonatkoz6

nyilvanlartas
az adbz6 kepviselet6re
vonatkoz6 nyilventartes

nyilvantartes

ad6z6nkenti es kozterhenkenti
bejelentkez6si, vattoz6sbejelentesi, bevallesi

nem (ad6titok)

u.a.

nem

123. S
Az adozes rendjer6l
sz6l6 2017. 6vi CL
tv.

nem (ad6titok)

u.a.

nem

123. S
Az ad6zas rendje16l
szol6 2017. evi CL
tv.
123. S

ad6z6nkenti es
kozterhenk6nti
bejelentkezesi, veltoz6s-

nem (adotitok)

u.

a.

nem

Az ad6zes rendierol
sz6l6 2017. 6vi CL
tv.

6
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nyilv6ntart6s
felteteles ad6mentesseget
ig6nybe vev6 ad6z6k
nyilatkozatainak nyilvAntart6sa
a gepjermUad6 megettapites6hoz
sz0kseges hat6sAgi

adatszolgaltatasok nyilventartesa

bejelentesi, bevall6si
nyilventartes
fefteteles ad6mentesseget
ig6nybe vev6 ad6z6k
nyilatkozatainak
nyilvantartesa
a gepjermUad6
megSllapttasahoz
szukseges hat6sagi

123
nem (adotitok)

u.a

nem

befizet6sek, fizetesi

szemlakivonatok, uhlesok 6s az
azonosit6s alatt allo bevetelek,
valamint a m6s szervezetet
megillet6 bevetelek nyifuentartasa

behajthatatlannak min6sitett
ad6tanozasok nyilventartasa

123. S

nem (ad6titok)

u.a

nem

tv.

123. S

nem (ad6titok)

u.a

nem

biztoslt6si intezked6sek
nyilvantartesa

A2 ad6z6s rendj6rol
sz6l6 2017. evi CL
tv.
123. S

nem (ad6titok)

u.a

nem

nyltuentart6sa

nyilvAntart6sa

Az ad6zas rendj616l
sz6l6 2017. evi CL

min6sltett ad6tartoz6sok

biztositesi intezked6sek

Az ad6zes rendj616l
sz0l6 2017. evi CL
tu.

adatszolgeftatesok
nyilv6ntart6sa
befizetesek, fizet6si
szemlakivonatok, utal6sok
6s az azonosltes alaft alb
bevetelek, valamint a mes
szervezetet megillet6
bevetelek nyilvantartasa
behajthatatlannak

S

Az adozas rendi6r6l
sz6l6 2017. evi CL
tv.
123. S

nem (ad6titok)

u.a

nem

Pa ad6zes rendjer6l
sz6l6 2017. 6vi CL
tu.

vegrehajtasi cselekmenyek
nyilvSntartesa

123. S

v6grehajtasi
cselekm6nyek

nem (ad6titok)

u.a

nem

sz6l6 2017. 6vi CL

nyilvantart6sa
az 6nkorm6nyzati ad6hat6sag
eltal etruhazott vegrehajtSsi
cselekm6nyekre, visszatartes, jog
gyakorlasara vonatkoz6 adatok

az dnkormanyzati

nyilvAntartesa,

visszatart6si jog

a maganf6z6s ellenorzes6vel

gyakorlasara vonatkozo
adatok nyilvantartesa,
a mag6nf6zes
ellen6zesevel 6sszefugg6
adatok nyilvantartasa.

Osszefugg6 adatok
nyilventartAsa.

Az ad6zes rendjerol
tv.
123. S

nem (adotitok)

u.a

nem

Az adizes rendj6r6l

ad6hatoseg 6tal

sz6l6 2017. 6vi CL

6truhazott vegrehajtesa

tv.
123.

cselekmenyekre,

nem (ad6titok)

u.a

nem

Az adozes rendjer6l
sz6l6 2017. 6vi CL
tv.

7
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123. S

Hat6siigi aigyekben vezetett
nyilvantartasok
ebek
nyilvantart6s a kereskedelmi
tevekenys6gek16l

nyilvantartesa
a

nem

igen

210/2009(rx.29.)
Korm. rendelet

Az onkormanyzat az
0nkormanyzati ASPhez kereskedelmi

igen

kereskedelmi
tev6kenys69ek16l

szaktertileten
,,interf6szes"
csatlakozassal
csatlakozik 2019.

augusztus 1-jen. Az
ASP rendszer altal
kezelt adatokat a
Magyar
Allamkincst6r - a
csatlakoz6si
sze126des alapjan,
az informeci6 atadesi
szabAlyzataban
kozvetlenul adJa meg
az Elektronikus
Ugyint6z6si
Feliigyelet resz6re.

-

nyilv6ntartas a telephelyekr6l
nyilvantartas a kereskedelmi

nyilventartas a

szallashelyekrOl

kereskedelmi

igen

honlap

nem

239/2009 (X.20.)
Korm. rendelet

honlap

nem

23t2011. (|t. 8
Korm. rendelet

szelleshelyek16l

zenes tencos rendezvenyek
nyilventart6sa

8
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K6zhiteles adat r6vid,
k6znapi neve

2.1.3. A nyilvantartasok eftal kdzhitelesen nyilvantartott adatok kore
Kirzhiteles adat
Atadhat6 eset6n az
jogszabilyi
Nyilvano
Atadhat6 (l/N)
atadas m6dja
megnevez6se,
s (UN)
(EgyszerU/Automatikus)
6rtelmez6se

Melyik nyilventartasban szerepel

2.1.4. A nyilventart6sok eltal k6zhitelesnek nem min6sti16, egy6b nyiNentartott adatok kdre

Misod
Atadhato
eset6n az
etades
m6dia
(Egyszerfi/
Automatiku

lagos
Adat r6vid, ktiznapi neve

Adat iogszabalyi
megnevez6se,

6rtelmez6se

Els6dleges
/Masodlag
os

esetSn
az

Nyilv
enos

els6dl
eges
forres
jel6l6s

Aa ad6zes rendj616l
sz6l6 2017 . 6vi CL tv

szerepel

s)

e

az ad6z6 neve, rovid
c6gneve, maganszemely
adoazonosit6 jele, kUlfoldi
vallalkozes eseten az allami
ad6hat6sag altal
megdllapitott ad6azonosit6

Ataanato 1utt1

(r/N)

Melyik
nyilvrntartesban

els6dleges

N

Pa

dnkormenyzat az
0nkormenyzati ASP-hez

EgyszerU

ad620i torzsadat nyilventartas

Egyszerri

ad6z6i torzsadal nyilv6ntartes

rendszercsatla-kozassal

37. S (8)

csatlakozik 2019. januer
lien Az ASP rendszer

altal kezelt adatokat

szema

-

a
a

atadesi szab6lyzataban

-

Magyar AllamkincstAr

csatlakozasi szezodes
alapjan, az informaci6

kozvetlenul adja meg az
Elektronikus Ugyint6z6si
Felugyelet reszere.

az adbz6 cime, sz6khelye,
telephelye, c6g elektronikus
el6rhet6s6ge, tenyleges
Uzletvezet6s helye,

Az ad6zes rendje16l
sz6l6 2017 . 6vi CL tv
123. S

els6dleges

N

ad6szema, haterozott
9

u.a.
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jogviszony eseten annak
megszUnese
a gazdasegi tarsasag
l6testt6 okiraHnak kelte,
kepvisel6j6nek,
konyvel6jenek neve,
lak6helye
az ad6z6 gazdAlkodesi
formAia, tev6kenysegenek
felsorolesa, TEAOR szama,
az egy6ni vallalkozd

els6dleges

N

u.a.

Egyszeru

ad6z6i tozsadat nyilventartas

Az ad6zAs rendjer6l
szbl6 2017. evi CL tv
123. S

elsodleges

N

u.a

Egyszeni

ad6z6i torzsadat nyilv6ntartes

Az ad6zas rendjerol
sz6l6 2017.6vi CL tv
123. S

els6dleges

N

u.

a.

Egyszerti

ad6z6i t0zsadat nyilvantaft6s

Az ad6zas rendjer6l
sz6,l6 2017 . 6vi CL tv
123. S

els6dleges

N

U,

A,

Egyszeru

ad6z6i tOzsadat nyilventartas

Az ad6z6s rendj6r6l

els6dleges

N

u.a

Egyszerrl

ad6z6i torzsadat nyituantart6s

Pa.

ad'zas rendj616l

szbl6 2017 . 6vi CL tv
123. S

tev6kenyseg6nek
szunetelese eseten a
szUnetel6s kezd6- 6s
zeftnapja, statisztikai

szemjele
a gazdasagi tulajdonosainak
cegneve, neve, sz6khelye,
telephelye, lak6helye,
ad6azonoslt6 sz6ma
magSnszemely ad626
levelezesi cime - ha az nem
azonos sz6khely6vel,
telephelyevel -, a

Magyarorsz6gon lak6hellyel
nem rendelkez6 kUlfoldi
szemely eseteben
magyarorszeg i k6zbesitesi
meghatalmazott-j6nak neve
6s lakohelye, szekhelye
az ad6z6 iratai, elektronikus
alapon rendelkez6sre 6116
bizonylatai es nyilv6ntart6sai
6rzes6nek helye, ha az nem
azonos az ad6z6
szekhely€vel vagy
lak6helyevel, valamint ha
bizonylatot, konyvet,
nyilvantart6st online

sz6l6 2017 . evi CL tv
123. S

10
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hozzefer6st biztositva,
elektronikusan 6zi meg, ezt
a t€ny
a gazdasagi tarsasag
Jogel6dje es.jogel6dj6nek

ad6azonosit6 szAma
6talenyad6 v6lasaAsa

az adbz6 velasztesa szerint
a naptari 6vt6l eltero iizleti
6v m6rlegfordu16 napja
az ad6z6 kozhasznu
szervezetkent t0rten6
nyilventartesba vetele
a kUlfoldi vAllalkozAs
magyarorszagi f i6ktelepe
eseten a k0lfdldi v6llalkozas
megnevezese, szekhelye,

cegjegyz6k szama
az ad6z6 magyarorezSgi
tenyleges Uzletvezet6si
helye, ha magyar ad6ugyi
illet6seget a tenyleges
Uzletvezet6si hely alapozza
meg
vSllalkoz6 ad6z6 eseteben.
ha a vellalkoz6 ad6z6
c6gbejegyzesi elj6ras alatt
all, akkor a ,,b.a.", ha
cs6deljeres alaft all, akkor a
,,cs.a.", ha felszamolasi
eljares alatt all, akkor az

elsodleges

N

u.a

EgyszerU

ad6z6i tozsadat nyilvantartes

Az ad6zas rendi6r6l
szbl6 2017 . evi CL tv.
123. S

els6dleges

N

u.a.

EgyszerLj

ad6z6i torzsadat -

Az ad6zas rendJe16l

els6dleges

N

u.a

EgyszerU

ad6z6i tozsadat nyilvantartas

els6dleges

N

u.a

EgyszerU

ad6z6i tozsadat nyilventartSs

elsodleges

N

u.a

EgyszerU

ad6z6i tozsadat nyilventartes

Az ad6zes rendjer6l els6dleges
szbl6 2017 . 6vi CL tv.

N

u.a.

Egyszefl,i

ad6z6i torzsadat nyilv5ntartds

N

u.a

Egyszeni

ad6z6i tozsadat nyilventartes

Az ad6zas rend1616l
sz5l6 2017 . 6vi CL tv.
123. S

szbl6 2017 . evi CL tv.
123. S
Pa adozas rendjerdl
szbl6 2017. evi CL tv.
123. S
Az adozes rendj6r6l
sz0l6 2017 . 6vi CL tv.
123. S

nyilvAntartSs

123. S

Az ad'zes rend.i6r6l

els6dleges

szbl6 2017 . 6vi CL w
123. S

,,f.a.", ha v6gelszamolasi

eljaras alatt ell, akkor a
,,v.a.", illetve ha

k6nyszertorl6si eljaras alatt
ell, akkor a

"kt.a."

jel6lest,
-1,1,
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valamennyi ad626 eseteben
az 0nkormenyzati
ad6feldolg026 program dltal
generelt technikai azonosit6
azonosft6 szem,
ad6azonosit6 szam,

Pa. adbzAs rendj6r6l
szbl6 2017 . 6vi CL tv

ad6szam, nev, cim,

123. S

szekhely, telephely, szuletesi
hely, id6, anyja neve, el6z6
viselet nev
a k6pvise16 neve, lakhelye,
kdpvisel6i min6sege, a
bpviselet jellege, a
k6pviseleti jogviszony
id6tartama, ad6azonosit6

Az ad6zAs rendj6r6l
sz6l6 2017 . 6vi CL tv

szama
az ad6zb eftd benyUjtott
bejelentkezes, bevalles,
veltoz6s-bejelentes,
nyilatkozat tenye 6s
id6ponga, tovdbb6 az ad6z6
eltal valamennyi bejelentett
6s bevallott adat
az ad6z6 neve,
ad6azonosit6 szema,
statisztikai szemjele, a
felteteles mentesseggel
6rintett ad6 megnevezese,
az ad0mentess69re
vonatkoz6 nyilatkozat
benyUjtesanak tenye es
id6pontja
a g6pj6rmU rendsz6ma,

akezszama, szemelygepjarmU sajet

tom€e,

tehergepjermI saiet tomege
6s megengedett egyottes

elsOdleges

N

u.a.

Egyszeni

az ad6z6 egyedi
adatait tartalmaz6,
folyamatosan vezetett
adOszamh
nyilvantanas

els6dleges

N

u.a

EgyszerU

az

Az ad6zas rendjer6l
sz6l6 2017. 6vi CL tv.
123. S

elsodleges

N

u.a

Egyszerri

ad026nk6nti 6s
kozterhenk6n-ti
bejelentkezesi,
v6ltoz6s-bejelentesi,
beval16si nyilventartas

Az ad6z6s rendj616l
sz6l6 2017 . 6vi CL tv
123. S

elsOdleges

N

u.a

Egyszer0

felteteles
ad6mentesseget
igenybe vev6 ad026k
nyilatkozatainak
nyilventartasa

Az ad6z6s rendjer6l
sz6l6 2017 . 6vi CL tv
123. S

els6dleges

N

u.a.

Egyszer0

a g6pjermriad6

123.

S

ad'z' kepviseletere
vonatkoz6
nyilvAntartas

megellapit6s6hoz
szUkseges hatosagi
adatszolgelta-tesok
nyilvAntartasa

tOmege,
a gepjarm0 tulaidonos6nak
L2
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neve, lakcime, illetoleg
szekhelye vagy telephelye,
magenszem6ly ad626
eseten termeszetes
azonosit6 adatai, nem
magenszemely ad626
eseten cegiegyzekszAma
g6p,armri forgalomba
helyezesenek, forgalombOl
va16 kivonasanak id6pontja,
valamint a kivon6s oka,
a tulajdonvaltozas id6pontja,
a gepjarmU kornyezewedelmi oszHlyba a gdpjarmt
teljesltmenye (kW, ennek
hi6ny6ban LE), gyedesi 6ve,
a tehergepjerm(, az
aut6busz 169rug6s vagy
azzal egyenert6ku rug6zesi

rendszerenek (0tkimel6
tengely) tdnye
az 0nkorm6nyzati
ad6hat6s6g szamlait vezeto
hitelintezettol erkezo
szamlakivonatadatai

az ad6z6 neve,
ad6azonosil6 szama,

statisztikai szemjele, az ad6
megnevezese, a
behajthatatlannak mindsitett
ad6tartozas osszege, a
behajthatatlanna nyituanit6s
id6pontja
biztosit6si int6zkedes ale
vont fizetesre kotelezeft

Az ad,zes rendje16l

els6dleges

N

u.a.

EgyszerLi

els6dleges

N

u.a.

Egyszerri

sz6l6 2017 .6vi CL tv
123. S

Pa adbzes rendj6r6l
szbl6 2017 . 6vi CL W
123. S

befizetesek, fizetesi
szamlakivonatok,
utalasok 6s az
azonositas alatt al16
bevetelek, valamint a
mAs szervezetet
megillet6 bev6telek
nyilventartasa
behajthatatlannak

min6sltett
ad6tartozesok

nyituanbrEsa

M. adbzes rendj6r6l
szbl6 2017 . 6vi CL tv

els6dleges

N

u.a

Egyszer(

biztositasi
intezked6sek
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neve, adoazonosit6 szema,
statisztikai szamjele,
biztosltesi int6zkedes
elrendel6senek id6pontja, az
intozkedes alapjAul szolgel6
okirat megnevezese 6s
iktat6szama, a biztositesi
intezkedes tlpusa, a
biztosit6si intezked6s
feloldasanak id6pontja 6s
annak jogalapJa
az ad6s neve, szillet6si
neve, szoletesi helye,
sztilet6si ideje, anyja neve,
szemelyi azonosit6ia,
cegjegyzekszAma,
statisztikai szama,
ad6azonos[t6 szama,

nyilvantartasa

123. S

Az adbzes rendj6r6l
szbl6 2017 . 6vi CL tv

N

els6dleges

123. S

bankszamlaszema(banksze
mla-szamai, lak6helye,
sz6khelye, clmet,
elektronikus lev6lcimet,
egy6b el6rhet6sege,

k6pviselet6re vonatkoz6
adatok,
a vegrehajtast ker6 neve,
szuletesi neve, sz0btesi
ideje, anyja neve, szemelyi
azonos{t6ja,

cegjegyzekszama,
statisztikai szama,
ad6azonosit6 szema,
bankszamlaszama,
lak6helyenek, szekhelyenek
clme, a vegrehajthato okirat
adatai (pl. megnevez6s6t,
szam6t, dontes jogerore
emelkedesenek id6pontjet,
fizet6si hatarid6t), a
L4

u.a.

Egyszeni

vegrehajtAsi
cselekmenyek
nyituentartesa
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kimutatott koztartozes -

jogcim szerinti - osszege,
kesedelmi p6fl6k 6sszege, a
vegrehajt6s sor6n

foganatosltott v6grehajtasi
cselekm6nyek, azok
idopontja 6s eredm6nye,
a v6grehajtessal

kapcsolatban felmerult
koltsegek, a megt6ruEs
m6dia, ideje, a tovebb utalas
id6ponqa
a v6grehajtest foganatosit6
neve, a vegrehajtesra
t0den6 etad6s idopontja, a
visszatartasi jog gyakorlasa
miatt a megkeresett ad6- 6s
vemigazgat6s6g elnevez6se,
az adatatades id6pontja, a
teljesit6s tenye 6s idopontja
a magenf6z6 neve, cime,

ad6azonosit6 jele, a f6z6
berendel6s 0rtartalma, a
maganf6zes helye
sorszdm, cim, iktat6szam,
ebtart6 adatai, ebre
vonatkoz6 adatok: bja,
neme, szoletesi ideje, szlne,
hiv6neve, tartasanak helye,
beUltetett chip sorsz6ma,
beultetes ideje, beultetest
v6gz6 ellatorvos neve,
kamarai b6lyegz6.j6nek
szema, ivartalanites ideje,
ivartalanit6st vegz6 orvos
adatai, utols6 olt6s ideje,
olt6anyag gyArtSsi sz6ma,
oltast v6gz6 orvos adatai, az
eb veszelyes-e

Az ad'zAs rendj6r6l
sz'l6 2017 . evi CL tv

els6dleges

N

u.a

Egyszerti

123. S

az 0nkormenyzati
ad6hatosag aftal
etruhazoft vegrehajtasi
cselekmenyek-re,
visszatartesi jog

gyakor6sara

A./. ad,zes rendjer6l
szbl6 2017. evi CL tv
123. S

1998. 6vi
t0rveny,

)(xvlll.

elsOdleges

N

u.a.

Egyszefl.i

vonatkozo adatok
nyilv6ntartasa
a maganf6z6s
ellen6rz6sevel

osszeftggo adatok

tt

els6dleges

244t1998. (Xil. 31.)
Korm. r. az
ellatv6delmi birs6g16l,
245l1998. (Xil 31.)
Korm. r. a telepulesi
0nkormanyzat
jegyz6jenek az 6llatok
vedelmevel, valamint
az allatok
nyilv6ntartgsaval
kapcsolatos egyes
feladat- 6s
hataskorei16l
15
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sorsz6m, nev, cim, szekely,
cegjegyzekszem, vAllatkoz6i
nyilv. szam, kistermelo reg.
szama, statisztikai szama,
ker. tevekenys6g hetye,
kereskedelmi tev. formaja,
nyituatartasi id6, Uzlet
elnevezese, alapterubte,
befogad6 kepesseg
vend6gl6t6 egyseg
eseteben, vas6rl6k
konyvenek hbv. idejenek
id6pontja, 0zletkoteles 6s
egy6b term6kek
megnevezese, sorszama,
zeneszolgeltatAs, m0soros
eloades, sz6rakoztat6 jet€k,
kUl0n engedely alapjan
forgalmazott termekek k6re,
megnevezese, enged6lyt
kiellit6 hat6sag neve,

21Ot2009(1X 29 \

elsOdleges

I

https://www.terezvaros.hu Egyszerti
/polgarmesterihivatal#kereskedelmi-

Korm. rendelet

nyilvantartes a
kereskedelmi
tevekenysegek16l

osaav

engedely szama, hatSlya,
tev6kenys6g

megkezdes6nek id6pontja,
ker. tevekenyseg

m6dositesenak id6pontja,
ker. tevekenyseg

megszIn6s6nek id6pontja
nyilvantartasi szem,
bejegyzes oka, bejegyzes
id6pontja, telephely cime,
helyrajzi szama,
hasznalatanak jogcime,
tizemeltetesenek idOtartama,
m(szakonkent, a napi
munkavegzes idei6nek
megjelol6sevel, ipari
tev6kenys6g v6gz6jenek
neve, cegjegyz6k szema,

57 12013. (11.27.1

Korm.

elsodleges

I

rendelet

https://www.terezvaros.hu Egyszeru
/polgarmesterihivata#kereskedelmiosztaly

16

nyituentart6s a
telephelyekrol
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vallalkoz6 nyilv. veteli
szama, szekhetye, a telepen
v6gzett ipari tev6kenyseg,
sorszam, n6v, cim,
szalEshely elnevez6se,
szolgeltat6 ad6szama,
tevekenyseg tipusa,

239t2009.

https://www.terezvaros.hu Egyszerfl

elsodleges

(X.20.) Korm. rendelet

/polgarmesterihivata#kereskedelmi-

nyilventartas a
kereskedelmi
szallashelyek16l

osaaly

szalEshely
befogad6kepessege,
szallashely ideiglenes
bezarasenak t6nye,
id6tartama, megszf nesenek
id6tartama
sorszem, k6relmez6 neve,
sz6khelye, ad6sz5ma,
rendezveny megnevezese
nyilvAntartasi

szem,bejegyzes oka,
bejegyzes id6ponqa, tetep
cime, helyrajzi szama,
haszn6lat jogcime,
uzemeltetes id6tartama,
tevekenyseg vegz6 neve,
cegjegyzekszam, egyeni
vAllalkoz6 nyilvAntartesi
szema, szekhelye, telepen
v6gzett ipari tevekenys6g
nyilvantartasba vetel
id6pontja, 0zlel neve, cime,

helyrajzi szema, ozemeltet6
neve, clme, c6gjegzekszSm/
vallalk026i nyituentartesi
szem, statisaikai szam,
tipus, kereskedelmi
tevekenyseg jellege,
form6ja, nyitvatartesi id6,
alapterirlet,
befogad6k6pesseg, vasarl6k

2312011.

(lll.8.) Korm

Els6dleges

https://www.terezvaros. hu

EgyszerU

zen6s tancos
rendezv6nyek
nyilvantartasa

elsOdleges

/polgarmesterihivatal#kereskedelmiosztaly
https://www.terezvaros.hu
/polgarmesterihivataBkereskedelmiosztaly

Egyszerri

Vas6rok, piacok
nyilvantartesa

rendelet

55/2009.(111.13.) Korm.
rendelet a vas6rokrol,
a piacokrd es a

bev6sSrl6kozpontok16l

2012009. (vr.29 )

Els6dleges

I

0nkormSnyzati rendelet
az uzletek 6jszakai
nyitua tartasenak

https://www.terezvaros.hu Egyszeni
/polgarmesterihivatal#kereskedelmi
osztaly

rendje16l

77

Eltero nyitvatartesU
Uzletek nyilventartasa
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kOnyve hiteleslt6s id6pontja,
statusz, term6kek, alkoholt
Srul-.e, zeneszolgAltatest
folytale, m0soros eldadast
folytat-e, szerencsejetekot
folytat-e,
Ugy tSrgya, kerelemben
megjelolt fa, tervezett
fap6tlas, eljar6 hat6sag,
dontes datuma, 6rintett
kozterulet, kiv6gessal erintett
fa darabszema, fajteja,
kiv6g6s indoka, kivdgds
haterideje, p6tbskent el6irt
fa darabszma, fajtaja,

haErideje
forgalmi rendsz6m

34612008. (X[.30.)
Korm. r. a fas szaru

Els6dleges

I

novenyek vedelm616l
sz6l6

s5/2009. (x. 16.) tRM
rendelet, es a 3012010

https://www.terezvaros. hu

Egyszerui

/polgarmesterihivatal#foepiteszi-estelepu lesfejlesztesi-iroda

ElsOdleges

https://terezvaros.hu/elsz EgyszerLi

elszallitott

allitott-gepjarmuvek

gepjarmr.ivek
nyilvantartasa

https://www.terezvaros.hu Egyszer0

k6zterii let-haszn6lati
enged6lyek

(Vl.4)F6v.Kgy.
Ugyiratszam, iigyf6l neve,
szekhelye, ter0lethasznalat
helye, ideje, targy, dijtetel,

rendelet
2016. 6vi CL. torveny
az eltalanos
kozigazgatasi
rendtartas161 6s az
5t2020 (r 27 .) a

Engedelyezett
fakivagasok
nyilvantartesa

Els6dleges

I

/onkormanyzat#hirdetmen
yek

Terezverosi
Onkorm6nyzat
tulajdoneban ell6
koaeruletek
hasznelater6l es
rendjer6l sz6lo
6nkormanyzati
rendelet
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2.1.5. Az informaci6etad6si feliiletek, szolg6ltat5sok

Az onkormdnyzat hivatali kapuval (TEREZONK, KRID:443859706) rendelkezik, kUl6n informdci66tad6s ig6nybev6tel6re szolg6l6 feltllete a
NOVA ESZNYR. Az onkormSnyzat adat6tad6sra szolgd16 biztonsdgos k6zbesit6si szolg6ltatdsi cime TEREZONK, amely a www.terezvaros. hu
honlapj6n nyilvanos.
2.1 .5.1 . Pa

inform6ci65tad6si fel0letek 6sszefoglal6 leblezala

Az egy6b szervek 6ltal mukodtetett inform5ci66tad6si feliiletekre (E-adat, Onegm, stb.) az onkormanyzat inform6ci65tadAsi szab6lyzata nem
terjed ki.
A t6blAzat az informaci6atadesi felUletek Altal6nos adatait tartalmazza, amelyeken keresdtil az egyUttm0kdd6 szerv inform6ci6kat ny0jthat.

Azonosit6

Egytittmfi k6des form5ja

Gyakoris6g

nyilvinos

Nem nyilvinos eset6n a jel6l6s
indokl6sa
szem6lyes adatok

Nyilvinos/Nem

KSZNY
Kozponti
Szabalys6rtesi
Nyilv6ntartas

automatikus

napi

nem nyilvanos

OKNYIR
Orsz6gos
Kereskedelmi
Nyilv6ntartds

automatikus

napr

nyilv5nos

2.1

.5.2.

Az elektronikus informSci66tad6si felulet, szolg6ltat6s m(szaki leir6sa

A fejezetben feltuntetett adatok nyituenossAga: reszben nyilv6nos
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2.1.5.2.1.
a.) A KSZNY elektronikus informaci66tadasi feli.ileten keresztul 6tadhat6 adatok, inform6ci6k kdre, leirasa

Lei16 adat (adatmez6)
megnevez6se

Adat tipusa

Adat

hossza

Adat form6tuma

Ktitelez6en
5tadand6 adat?
(UN)

excell
excell
excell

lgen
lgen
lgen

betfi

excell
excell

lgen
lgen

betri, sz6m

excell

lgen

betfi
betfi, sz6m
sz6m
betU, sz6m

excell
excell
excell
excell
excell

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

bet[i, szdm

excell

lgen

bet(, szam

excell
excell

lgen
lgen

SzabAlys6rt6 neve
Szab6lysert6 anyja neve
Szabdlys6rt6 szUlet6si
helye, idelye
Szabilys6rt6 lak6helye

betfi

Szabilys6rt6
6llampolg6rs6ga
SzabSlys6rt6s
elkovet6s6nek helye,
id6pontja
Szab6lys6rt6si t6nydllAs
Lap azonosit6
Birsdg 6sszege
V6glegess6g d6tuma
K6zter0let felUgyel5
jelv6nysz5ma
G6pj6rmfi rendsz6ma,
gy5rtminy, szine
lnt6zked6 szerv k6dja
Min<isit6 k6d, paragrafus

bet(
betfi, szdm
betU, sz6m

bet(, sz5m

bet0, sz6m

b.) Az OKNYIR elektronikus inform6ci66tad6si felirleten keresztUl 5tadhat6 adatok, inform5ci6k kdre, leiresa
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Az OKNYIR az [.rzletek, keresked6k, v6s6rok, piacok, bev6sSrl6kozpontok nyilvantartasa, mely nyilvantart5sba az al6bbi adatok atadAsa
t0rt6nik.

Lei16 adat (adatmez6)
megnevez6se

Sorszim
Nyilv. szdm
Kereskedti neve
Keresked6
cime/sz6khelye
Kapcsolattart6 neve
Kereskedci CG. szdma
Keresked6 statisztikai
sz5ma
Uzlet elnevez6se
Uzlet cime
Uzlet nyitvatart5sa
Kereskedelmi
tev6kenys6g form6ja
Kereskedelmi
lev6kenys6g Tv. jellege
Kereskedelmi
tev6kenys6g Term6kek
Kereskedelmi
tev6kenys6g
kezd6si/megszfin6si
d6tum
Napi fogyasztdsi cikkek
6rt6kesit6si adatai
Elt6r<i nyitvatartds

Adat tipusa

Adat

hossza

Adat formatuma

K6telez6en
etadand6 adat?
(vN)

bet[i, sz6m

excell
excell
excell
excell

lgen
lgen
lgen
lgen

betfi
szam
bet0, sz6m

excell
excell
excell

lgen
lgen
lgen

bet0, szam
betii, szam
betii

bet(

excell
excell
excell
excell

lgen
lgen
lgen
lgen

betfi

excell

lgen

betrli

excell

lgen

bet(, sz6m

excell

lgen

betU, szdm

excell

Nem

bet0, szAm

excell

Nem

betfi
betU, sz6m
betU, sz6m
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2.1 .5.2.2. Az adat6tad6s ig6nyl6s6nek 6s

teljesit6s6nek feltetelei

Az inform6ci6t ig6nyl6 szervnek a biztonsagos k6zbesit6s cimre eljuttatott megkeres6s6ben biztosltania kell a kUldem6ny s6rtetlens6g6t,
igazolnia kell a k6zbesitest 6s annak idtipontj6t.

Az adatokhoz val6 hozzdf6r6si jogosults5got az ig6nyl6 szervnek kell igazolni azzal, hogy a megkeres6s6ben feltiinteti az inform6ci6k6r6s
cbl1fl, az Ugy tipusSt, az iigy sz5m6t, amelynek elint6zes6hez ig6nylik.
Az 6nkorm6nyzat a biztonsagos kezbesitesi szolgSltatSs cim6re 6rkez5 ktildem6nyeket tekinti hivatalosnak, joghatSs kiv6ltds6ra alkalmasnak.
A nem k6zz6tett el6rhet6s6g6re tort6n6 k6zbesit6st nem tekinti joghates kivSlt6s5ra alkalmasnak, az csak taj6koztat6s c6lj5ra szolg5l.
A k6relemnek tarlalmaznia kell a k6rt adatot, a k6relmez6 beazonosit6sahoz szuks6ges adatokat

2.1.5.2.3. Az informatikai egyuttmi.ikdd6si szolg6ltat5s (adat5tadds) rendelkez6sre 6ll5sa
Az 6nkormdnyzat minden h6ten

-

kiv6ve december utols6 hete

-

98o/o-ban biztositja az elektronikus Ugyint6z6s el6rhet6s6g6t

Az inform6ci66tad6si feluletet 6rint6 vagy az onkormanyzat informatikai rendszer6t 6rint6 tervezett karbantart6sok vagy nem tervezett
szolgAltates kieses kdvetker6ben nem teljesitett adat 5taddst a muszaki probl6ma megold6s6t k6vet6 3 napon belUl teljesiteni kell.

Az inform6ci66taddsi felulet, szolgeftatas Uzemeltet6s6vel kapcsolatos tervezett karbantart6st a honlapon el6re kell jelezni a karbantartSs
v6rhat6 kezd6 6s befejez6 id6pontj6t, az 6rintet szolg6ltatdsok k6r6t, a szolg6hat6s kies6s jelleg6t feltUntetve.
Az el<ire nem tervezett szolg5ltat6s kies6s eset6n Ter6zv5ros honlapj5n (www.terezvaros. hu), ezen honlap el6rhetetlens6ge eset6n TerezvSros
onkorm5nyzat Facebook oldal6n htr //www.f acebook. com/terezvaros. hu t6j6koztat6t kell elhelyezni, amelyben fel kell tUntetni az Ozemzavat
6szlel6s6nek id6pontjdt, izemzavar lek5s6t, az 6rintett szo196ltatdsok k6r6t, a szolg5ltates kies6s jelleg6t, az izemzavar elh6rit6s6nak v6rhat6
id6pontj5t.

Az

6nkorm6nyzat
nyilvantart6set.

az elektronikus Ugyint6z6si felirleten nyilv6noss6 teszi a tervezett karbantart6sok 6s nem tervezett
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tizemzavarok

lnformeci6iitadiisi szab6lyzat Budapest F5viiros Vl. keriilet Ter6zv6rosi Polgdrmesteri Hivatal
2. 1.5.2.4. Az 6tadott informdci6

hiteless6g6nek biztosit1sa

A nyilv6ntartSsban vezetett inform5ci6kban bekdvetkezett vdltozSs eset6n az arra jogosult 6tvezeti a valtozast az Sgazati jogszabalyban el6irt
hat6rid6n belirl.
2.1 .5.2.5.

Az informeci6etad6s kezdem6nyez6s6nek leir5sa elsridleges adat v6ltozasa eseten

A Hivatal az adatok m6dosulas6r6l automatikusan egyik partner szervezetet sem 6rtesiti. Minden adatk6r6s az adott id6pontban a Hivatal
nyilv6ntart6 rendszer6ben hozz6f6rhet6 6rv6nyes Adatok alapjdn ker0l kiszolg6l6sra, az adatokon bek6vetkezett v6ltoz6sokr6l az 0j
adatig6nyl6s eset6n 6rtesUlhet a k6relmez6 szerv.

2.1.5.3. Az elektronikus inform5cio6tad6si felUlet, szolgAltat6s ijgyrendi le[rdsa
2.1.5.3.1. Az inform6ci6dtad6si szab6lyzat m6dosit6sa eset6n kovetend6 elj5r6s, ezen belUl az inform6ci66tad6si szolg6ltat6s ig6nybevev6i
tAjekoztatasenak rendje
Jelen Szab6lyzatot a m6dositdsra okot ad6 kdrUim6nytril szamitott 30 napon belUl kell vagy a kdvetkez6 k6pvisel6test0leti Ul6sen kell
m6dositani.

A m6dosit6s el6k6szit6se sor5n a szab5lyzat m6dos[t5s6hoz szUks6ges inform6ci6kat 15 napon belUl 6ssze kell gyfijteni
A m6dositott szab6lyzatot be kell jelenteni az Elektronikus Ugyint6z6s FelUgyeletnek 6s kbzz6 kell tenni a honlapon.
2.1.5.3.2. Az informdci6Stad6si szolg6ltat6s megszUntetet6s6nek rendje
Az inform6ci6 6taddsi szolg6ltat6s megszfinik az a16bbi esetekben:- a hat6sk6r megsz0n6s6vel vagy m6s szervhez tort6n6 6taddsival
- ha az adat kikerUl a jelen szab6lyzatban foglalt informaci6k kor6b6l

Az inform6ci6 6tadSsi szolg6ltatast a megszuntetesre okot ad6 k6rulm6ny bekovetkez6s6t6l szamitott 30 napon beltil meg kell szirntetni.
A megszuntet6st annak hat6lyba l6p6s6t megel6z6 legal6bb 30 nappal be kell jelenteni az Elektronikus Ugyint6z6s FelUgyelethez. lnt6zkedni
kell a megszijntet6s t6ny616l sz6l6 t6j6koZat6 elhelyez6s616l a honlapon.

23

ADATMEGNEVEZ€SEK JEGYZEKE

Ad.t definici6ja

Adat neve

logszabllyi hivatkozas

adat

Egydb inform6cidk

tov6bbit5srnek

(adat hosea,
€rt6kkdszlete)

lavasolt

I{egnevezds
haszn6latenak
kezdete

fotm5tuma
. l6dt do.n ltlsdt e* d6n $&e
a) . d6roqEn#*d a. az lll9dan{'y{t/tu t# do.o6lt6 *6d.t a 8. $ (L)
ler.zd{sben tuliatt a..t tlv{a46,€, 0) . clinkezdd5l dodtE n&n6l
erlimrnyl dm Erin6b.n r: eoydl .:o.Esl6 l6dct,
c)
a

cimadatok

xci

,t rit i.zor

d)

clnggrl€i

36, t'ogy.

!q

as

q,.icu.d.tok td rt 40kr v!9,

ktl,a{Lt

(xI.

34s/2014.

23-)

X.rln

iarb.n m€9hatarcd'at6, tln,leren ldt 16 6zk ih.ly m.9i.lda* d in!6d!nr.
rcn ttoI6 cimdsnektd, .rely tart lm,r6l tugE alkilmas d hcatlan egyEdr

345/2014, (X[, 23.) Xoin

iragya0s69 (ar o.sdC ALrdL/tiyb.n .Eh.6o:dr r'6/.)

MaqY"rc.srao r(a*d.vanY!

2018.01,01

201801,01
2018.01.01

I

T6r*dmlkg riahtutt Eijkrj cgye&
A kd2sag,

v5c,

&.gya.n'€s

m.gryrrJood

9o6t i

n6,€, aridy az

v6c, f6vrc

s:dcltad

ah3r

dldg e r tdcdjt€l

utdtag nAktili rdud

szt.'t

dn+r3A

kara.tt as tioercat srrmtad

Er6

a
kozpo.'! bdt rtLt (,tGd&.* dk'il, p..!bs.n knllhatut) ds.dner
(k6r#9rasr, v6rat z), to,ab!{ . kdzporE bderuEtt6l dk0ldn0i6 - hkott v.gy
lakad.n - eg,(b bdE ll€trult v.laml.t kolterijletne* a n.vc.
A

EvalGbin a lGriii€Er n qlddas€. a 6!dape* f6(a.Es kbd9:9:irl te.ijldru
kcu.n b€o6dsa,{l sr6ld 1994. 6n xuIL uk\A'ybs' m€qleldt liv.aal6
Tovabba r v,rGl k6rld, h. rn . tel€ptiras.n ll|tl,lo.tak.

as

dn teras&

6711990.

(vu. t4.)ocr h.t,lo.at

345/201.1, (XIL 23,)

&rn

2018.01,01

345/2014. 0or. 23.) rc.m_

3!3/2007, (xl. 14.) r(o.m,
2. 5 (3) b.(€ das r)

rnt

1994, 6/r

201801.01

20r8.0101

nndda

XUll. tv

2018.01.0r

201801.01

o.gvaro.szlgi hivatrlo. lbldrrj, ne!€k me96llaplt6s6rldl as n9lv6n&s6d *616
303/2007. (XI- 14.) kdn, Bdelet rcn tkoz6 €.tdke2{scl saint rEg6llaplt tt
klEt rlkltndv, td6bb6 a: d.eE2ett m.95nh
e5. 3a5l2014, (xll, 23,) xorm. 3,ry2014. (Xr. 23.) ro.m.
Edder 13, 5 (3) ber€rdsdb<r t glalr hgadan
a kb:Ell€rjelkg .dk!r.
A

ft
tr

345/2014. OcL 23.) Krn. rcid€ktrs t rtor6 1. mdlall.t sr€rht l.ll€9, .mdy a 345/2014. (xll, 23.) korm.
kon ijLhavlE: k rcsol6dk.
A tel€t.gr€di eono6lt 5a.a eol96l6 m€gJ€ldla.,
345/2014. (Xlt. 23.) rC.n.
A

n

E y

dkerl r&eilett !6bb apuld Feglolo. !d.tdr<&

Egy

apill*ben ldEsiHt t6bb lapc6h6t megklla.kizB6s{t *d96l6 l'legl.l6la5,

Ar

.9y lh€6rt66.n

tbt

5:d9516

E .sl,!s gnt€r nt€!*olt borE*&

sli.rc{s.

s.d9{rl6

At egy +)ajleten bdi, 6l5rher6 d.6ll6

dmlE rrxldt oly$ l€o.llnd6,
dhdlt*addle .d'od!tut6.
A

hgalan-nYlvant (6si asloslo6 k4d

1.9.d!n-nylv6ntaiis

lt

'lr.t

'deheei

e9y+9.r rn€okiridnbdzt*asat

.Lprt' a .(lo( hc.!c' iarna.rdla'l

6ltal kep:€tt egy€dl lzonosit6,

201801.01
2018.01 01

34Y2014. (XIL 2l.) Ko.n

2018.01.0r

(Xll

2018.01.01

345/2014,

23 )

&rm.

34Y20r4. ()(I1.23.)&m.

xt201l.
Ai6, b.,6rat m€aiddl&

20r8.o1 01

€iddd .
as a

20r8.0r 01

(xtl.23.) xdm.
ldrpontj olm.ltlsarr6l

.lmk .eLe6l

1. 6 1. pont

345/2014. OOr. 23.)

2018.01.01

&rn.

B'dela . r6.!o.ni cirn€9rs.t.'l{l
cimklE{s6l !. 5 5. pont

as a

34y20r4. (xlr. 23.) r(ffrn.
rendela s. I (2) b€k ,ld{. a) pont

20r8.0r.01

2018.01.01

Megnevezds
hasznSlatSn.k vdqe

d

d
I

ra {r
:r e

€-

E

t

d

d

F

a

3

$
E

I

e

*
I

e

&

di
I$

s

I
*
:

F&
EE

E

"s

4

d,

_6

3
9.

;

a

;

3

4
B_

5

6

a

d

!

a

a *

6

a

2

!

t

E

d

?

*

a

I

a

B_

I

e

,c

E

*

d

*

E

E

B.

o

:

o
3
E

r
$
a.

s3

s

Itg

Ill st

g

a

P

E

a

0

;s

r

g

8'

d
ts

at
?c

H.

q

I

a

r

E

c.

!

8

$
a
x

I
I

Ig
*;

6.

I

H

g

P

t
e
a

H

E

u

E

ga>
q: f,3 qa
f,: a>
EE
t*E
F
6qf,
r_a 5F
a
B'F$+ ct
E6 as E; IF a6 g"EE
(&
E
*,8
E.
*a
rEE F
q. a-: i
ri* 8o
6 ,r:_E
ilE ,a
iJr
9go
t Eii$
qq Iu
Bq It ;6
5.
-a
$g ?F s ! a;6 * 3c
E{i
8-S
e
Eda
q
'ile
3
3

$E

[i

&

F

il gg$
q
,E

1i6
a Ia
t4

6t

e

I: 6'i;
a

8..9

!l.

c

IEd
rgF

E
6

fr

*

TEB

.

G_

I
d

I

-a

s!

e

SeEe

[BBI

t Is;!
u!.8 i
Ig

5Sr.S

i

gS$
ar.g

&

F

5&94

-?Es
Lgd-

E.

3

f

as8

E

'-g

a*'

J

r

:E$

'*

f,*ta

3

$

ts!

e

EE

4

;& qi
B

se
s&

s(
6 EE
E

s
s

E

:q

iti
f'4
-a
i*
EE

I

;;

ct
Ea

sF

T
4

&

a

i
Ia
r

:

I

0-

s

{

3

&

a

FE

t5

E

E

s
6
E

q

a

B

I

is
3a

B

3

i

B

*
*
3

t
E

6
E

9B

;s

^ a

<9.9
K.AE

i8

P
a

3
d

d
&

E

:TE
rsE

8r;
n:j
-o

1i

aa
4S

9t
!i
6A
F?

&,

e
d
E

3

TSE EA

" F€g

'_*lh $gE t

dtF

q

8i

{r$E

E$$ $es EE$$
s$E
1F$
&PB rir

EEI frt
FgF
ca5 $E
19

Q

ETT

g$

e:d

0 +E
l',A

E

ES

$i
€;

FE[fi
E$s
allt
3$B

tI6
&

5
o
a

f
d

E

5
a

E

E

f

*
,8
l[

r

,g

x

scF

tr5;

=dg
cB

*E
f'B

;9
lr-

a

En

'e
g;c

i

i

;

r

J
B

*
a

6

*
9

a

?s-

i4

e
f

d.

e

E.

g

d

;e

$$

i6

e

8

E

E; sia
ar
{fl8 dc dP. E3:
&d ;E gt3
Bgz

i

d

1-g

q'F

C-''X

Btf

4

i'4
*u €
n s*
*f, s
a

.d

*

&s

-d

-s

rE

e:
;F

p

.E

Ir

149

lf'

r

8-

ilE:

ria r

6

a
s.

t

[iI
zo
EE

F9
EE

i?

dg

rt
E9

al
r_9

9E IB
t9, EP

[6
el ga3
8
!

-9

loldit detrn bdijl azon6 n6d€e &0, .3 6z hgadannyilv6ntatl,
ldt terlkn m6t€rd ocotElad ,trteriil€teL a E Frlas
ecy h.k6^ orrtEl.d6 irrtrts.Eeri 6 a kiiJt .iil*r' v.hfliny
tiJdr{srd€i bdiil , kut !b026 m&ldar &.t Erknr. toa&6 . m6das ald
kivdr Efijld - . (3) b.r.rdLt'€r' to9rrrt6kr' n ydsnnd - .k{s4lrad rdl
.rlvlntad.nl, h. a:d( n.qysao. leg.Ubb {OO n2.
Egy

lo9s2.b6l'/o*!6n

bdEiildl d

alr!.d€El h.tA.\{.'ala

ds

balde

A

K@uldl

ny16

p@

be)tata

On6nO

rnoalannak rEm min6606

6.6116

ingatlanEk mi.6siil6

@n&ry

d€polas hatir6Br 6&da5 .l.tt

6116

ras:dE 6atro26

fijlddn

M.

4.y2006
6

(lX2)

13.) rVM

llrt!.r.t

12.

bd€rdas, 1091999. ()(II.

29.) fVX

nidd€ sl. 5 (r)

v

201801.01

Inyt!- 13.6 (3)
a b€r6rala ltdrijkrrfl iyililt a. ndn . pir'ce
oraFo.6ban 6id inlEtLn al6 .rllik.
A 6rs.t'&ban a t lajdono#llak l(ceds tul4ddr{66n 6116, ill6v. szli,ttlcid
h6rb.n a sr6/d€:et v€y. ta9ok k&05 niajdoiaban all6 6pinn{nyt5r€*
(qcsdnt , pin e, psdl{s, f.lak) kiildn ingalannak mh{6iiln k, h. a Addsr€t i€ln
li6F:i a t6Bsh6zldr6rd!, . etiEtJ<eEt, vEgy a t gok k6Eos tul.Jdon6t.

lrorl dn

e

2018.01.01

belaat .6rldyr'.(

2018.01.01

hllibE6.Er .

ligd..Let

0nall6

ta.!5k nyi@ri a

ird.tsraa

a. .z egy{b &$116

hCa!..t

20180r.01

tnltv.

11-12. g

2018.01.01

2012,

&i

2018.01.01

lEtldrclbd' alh,'d6 tr6&n meoBbt, .9F66 Brl*clle iogLlt poitd<,
.odylk araBj s.d9rn k. r6rco€k k4srh&ana, v.ratnrt m6s fddrn€i€sl E5
a

ctntomaikai Ea.rn* w9rct6j6sdho., A frdna,{si aiapport 9cod6rlal
mai&€kheu h.sh6lt Uzsrnies vagy m.g.ss&l .Lppont. A: al.pponth6l6z.ti
ponbk dsszess&& Alappo.'dral6zatnak rle€zok,
,J.ppo.thil&lti @.!tok arnosili

&.hplodr{r6zd podtor.r0.0#4r.
cxldd 4. d'd|{Ud. sdin! Oo.dddok

nolrald ldda.d, q20r8.

(vI

29.) Ar'r

XLVI, Talhdnv

2018. (VI. 29.) At!

r.'tddct 4,

2018.01.01

IRATMEGNEVEZESEK JEGYZEKE
Irat neve

Irat definlci6i.

Irat tipusa

Iratiogszabalyi
hivatkozas

A

ruhponFg b9€9y!6. rr6nt

tarel€rr1

Ai.

s:13. s, s.17.-5.18. 9{k!5n r'€gh.rrroEn hrtdorrog

!kda.

hr'y-dr.

bd.oa€ ir&'li

d 6ttuh6reir.lapu6
ii9.!..6, .car tl.Jdo.l i[.l6saal! v.gy ee(

o*lr.to.r .l.Frl6 b.,.qz{s kd.d(crtdj

tul.ldo.'Jo9ot. TdaJdo.'Jocd €9d5,

6zmd
lelz,loqjlog beiegr{s€ rr6nB kAelem

A2

F& 5;13.5& 5.r7.-5.r8. tok,
109/1999.

6.9

l.r'ct b.J€cyal.

ligatlan e6€t€n a z6lo9jlo9 logalan-nyirvantaft6sba var6 bg.gylas. rr6nu katier0.
lel?jlogleg<t inqatlanra Cs.z i Eatlant terhel6 ,truh6zhat6 Jogr.leh€t bejeqyehi,

0cr. 29.) rvM Grdda

Ptt. 5:88 6.) bet€ldas, 109/1999.
()ot. 29.) FVrr4 €nd.lct 17, 6

cs.rr' (k6,ad.s bdaglEst n!€rt,
rb\/.rd6 m€qe&'t, . t.L0t6rw bJLlblog& . rii^Etd€. iogorrtj. meosa€ae,
,6lo9t srd Esdmdds, v6.dEIds $ln ardlGi@dl $.) . kbiv(r.i€* hesld l.,tv,6.5
Jdz{loglog i.gEdan-nyilvant ftd.b6l vald i6da.. rAmi t4.dcn,
zlloqlog b6nndy 6*td t0.tdr6 m€qetu'a..

r.rzlloglE tarlas. rra.r, ld.gdn

Az

hladan-nrlvdnt rt6sbrn

az ingadan adatalt,

v.bmlnt az k'ra!..hor Lpcsol6dd tnytv. 19, !, 109/1999. (XIL 29.)

loglLg lda't6s iany.k€r, b!db65 .zok 1.96'rtjalt €s 6 lolb.lltak
.datart bdalma:6lap, ngy hellm dsrbdl rll.

J€oklt

Az

d5

,lhml iiqEu*nyitvdnt dac E tao .d.tb,rs 6i.lm6n t v{bds&

eGdm{n'r!26 (l9't616 a5 p.Fi dapl 6ldtr{r{s' fiurkadsz

(A€lem tulaldonr lap mdsd.t

A 109/1999, (XIL 29,) FVM €ndel* 3.
lapr6l ldallitctt papir ahp! hlEles, vagy

samu melldkl€te *rl6ti k.rllsn a hrhidorr
.l.kbrnltus.n hk l€.itcE, v!9y ei€l(ro1ikls

dorum€.'tmldnt edg5hatd lE n hnd.! n6sol*a

',oG!(or6an,

82018.

M.

10aY1999.

29.) AX

(r{dA

1. 5

()o1 29.) FvM Gnd€lel

;

aq
BF

r*

a9
E4

[+
an
a5

d*
EE.

EI

![

$s
ot

.E

s

E"

a

r

[iil:

EE$gI
Il!cll

lics
;6 *

IFEiI

8"tg A$$tc
Ei E$$
$sB
c e.:

:E$
FBI

EE$EEEE$

at;

F8

FE

c
q

t'

Ira

:t

!5

rgEfi
Ea 4*

*B

Fr

B

$

i

a ?+
E

E$

Es

;s
6

s

+

+

I
B

c

s6

is

EHHfiE B* BE&'
E

e$d

6:5.i
H[E}$ EH$g: tg$gE ;esI
SEB<
A:,

z:Eza

9Ber<

$EB*
e

i

*

fi3

6.

E

dAFN^

rB
&

I

[!EH

gH

E!

,a

E;

itBgg EgE gg r Ii$[
flrgeg ;cli.E
FEES g EFSgi E1$$
-$[EI
ig${5
$E$$
HEBB
:te$g
HE€g
tEEE
lgBa
'rgEg
sa$t
*.e$ g
FE: 1 5B iE
s{^{ e Eglr
*PTT
g:

B.E-g

F; Ix
La
d

$i$[;

S,qf

d

r&

e-d

r

Ff E 1F$5

HHB*g
!

&

q

a

$EEIi
E

eB

r!
0r

c

rff

.q

P

t3 a EEEEi$

ik*
66S

a

$

E*8

r<€
eE*

&

e

I

Eq$d3r
g{?gi:

ai

&

N

a

t

*E4EEgfifit$ Idc?
Fs: I i5
rs$ $
mfrE$$$g$gE

d

Ei

iI8e

Bg

&

I=8i
a9u

Eq:
B i9

fisr
jii
iE

a0

r.f
a
ts

s$

gEf,.F

fidgd
5e;eEcEI
EBAE
.EE

tsE

:$
:ts

IiE;

"r
6
P

Bgf,E

d6.Ea
<
g

;

i<ts

E; sq

:Aafl

!E;g
)*&a
aRaS

ri9;
IEilE

o4;6

fl5Sg
agde

g
*i;
!Ed,

r9ls

t;E

s6

F Ei
eE
8P

r;

e,BE

!q

g

SqEH

;o A
a3 a

IF$
ng3
B-

EB

!2

