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I. Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási 

szabályzat alapadatai 

1. Az együttműködő szerv alapadatai 

Hivatalos teljes név Kőtelek Községi Önkormányzat 

Adószám 15410058-2-16 

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 

Információ átadási szabályzat 

Verzió 1.0 

Kiadás dátuma 2017.06.30 

Hatályosság kezdete 2018.01.01 

Irányító államigazgatási szerv/országos kamara 
vezetőjének jóváhagyása  

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

adatátadási felületek adatai 

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai) 

• iratkezelés  szakterület , 

• gazdálkodás  szakterület, 

• ingatlanvagyon-kataszter  szakterület, 

• önkormányzati adóigazgatás  szakterület, 

• ipar- és kereskedelem nyilvántartás, 

• hagyatéki leltár. 

2. Együttműködő szerv <konkrét1> szakterülete 

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 

Önkormányzatunk az ASP rendszerhez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018.01.01-től.  ASP az általa 

lefedett szakrendszerek tekintetében biztosítja valamennyi jogszabály szerinti adatszolgáltatási 

(jelentési, bevallási, stb.) kötelezettséghez szükséges információkat. Biztosított az ipar- és 

kereskedelmi információk (real time) közzététele is. 

Real-time információátadási szolgáltatás az elektronikus ügyintéséi portál rendszer funkciójaként 

elérhető ügykövetés (iratkezelő rendszerből) és adóegyenleg lekérdezés (önkormányzati 

adórendszerből). 

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei: 

 iratkezelő rendszer, 

 önkormányzati települési portál rendszer (önálló információforrást nem tartalmaz), 

 az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást 

(önálló információforrást nem tartalmaz), 

 gazdálkodási rendszer, 

 ingatlanvagyon-kataszter rendszer, 

 önkormányzati adórendszer, 

 ipar- és kereskedelmi rendszer, 

 hagyatéki leltár rendszer. 
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.  

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

A nyilvántartás 
együttműködő szervnél 
használt megnevezése 

A nyilvántartás 
tartalmának/céljának leírása  

   A nyilvántartást 
elrendelő jogszabály 
meghatározása  

      

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018. január 1-jén. Az ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar 

Államkincstár – a csatlakozási szerződés alapján, az információ átadási szabályzatában – közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére. 

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 

Az adat tartalmának 
leírása  

    itt a 2.1.2. pont 1. 

oszlopában megadott 

megnevezést kérjük 

szerepeltetni 

      

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018. január 1-jén (vagy 2019. január 1.). Az ASP rendszer által kezelt 

adatokat a Magyar Államkincstár – a csatlakozási szerződés alapján, az információ átadási szabályzatában – közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési 

Felügyelet részére. 
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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 

Másodlagos 
esetén az 
elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Az adat tartalmának 
leírása  

      itt a  2.1.2. pont 
1. oszlopában 
megadott 
megnevezést 
kérjük 
szerepeltetni 

        

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018. január 1-jén. Az ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar 

Államkincstár – a csatlakozási szerződés alapján, az információ átadási szabályzatában – közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére. 
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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 fejezet kitöltése során kérjük, legyenek figyelemmel az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 151. § (1) bekezdésének e) pontjában – 

„ha az információátadási szabályzat egyes részeinek nyilvános közzététele veszélyeztetné az 

információbiztonságot, e részek indokolással ellátott megjelölését” – foglaltakra. 

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 

a felület, 
szolgáltatás 
egyedi 
azonosítója 
(ID1,…, IDn) 

• egyszerű, 

• automatikus 

• real-time,  

• szakaszos 
(időszakonkénti, az 
időszak 
megadásával), 

• eseményalapú, 

• egyszeri/ismétlődő 

•  •  

     

Az információátadási felület azonosítójára hivatkozva kell megadni a 2.1.5.2. fejezetben az egyes 

információátadási felületek részletes adatait 
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2.1.5.3. <ID1> elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: 

A fejezet kitöltése során kérjük, legyenek figyelemmel az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 151. § (1) bekezdésének e) pontjában – 

„ha az információátadási szabályzat egyes részeinek nyilvános közzététele veszélyeztetné az 

információbiztonságot, e részek indokolással ellátott megjelölését” – foglaltakra.  

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

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni: 

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Az adat- és 
iratmegnevezések 
jegyzékében foglalt  
megnevezés 
szerint, minden 
egyes leíró adatra 
vonatkozóan 

• szöveges 

• numerikus 
egész 

• numerikus valós 

• dátum 

• időpont 

• dátum és 
időpont 

• logikai 

releváns 
adattípus 
esetén 
kitöltendő 

adatátadás 
szempontjából 
releváns 
esetben 
kitöltendő 

 értelmezési 
tartomány 
meghatározása, 
értékkészlet 
alapú adat stb. 

      

Az adat-és iratmegnevezések jegyzéke felmenő rendszerben készülő elektronikus jegyzék, amely az 

informatikai együttműködés szempontjából jelentőséggel bíró információk körét, valamint azok 

megnevezését tartalmazza. 

Az adat- és iratmegnevezések jegyzékének kiinduló adattartalmát a Felügyelet a központi 

címregiszter, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása, az ingatlan-

nyilvántartás, az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás és az egészségbiztosítási nyilvántartás 

adatai alapján állapítja meg. 

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018. január 1-jén. Az 

ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár – a csatlakozási szerződés alapján, az 

információ átadási szabályzatában – közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet 

részére. 
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2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018. január 1-jén. Az 

ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár – a csatlakozási szerződés alapján, az 

információ átadási szabályzatában – közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet 

részére. 

 

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018. január 1-jén  az 

ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár – a csatlakozási szerződés alapján, az 

információ átadási szabályzatában – közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet 

részére. 

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018. január 1-jén.  

Az ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár – a csatlakozási szerződés alapján, az 

információ átadási szabályzatában – közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet 

részére. 

 

2.1.5.3. <ID1> 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 

Ez a fejezet ismerteti információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás részleteit, 

valamint az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendjét. 

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018. január 1-jén . 

Az ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár – a csatlakozási szerződés alapján, az 

információ átadási szabályzatában – közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet 

részére. 

 

Kőtelek, 2017. június 30. 

                                                                                                                         ………………………………… 

     Dr. Varga Zoltán  

    jegyző 


