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4.1.4.3.2.5. Az informacioatadas kezdemenyezesenek leirhsa elsodleges adat valtozasa eseten 

A nyilvantartasbol teljesitett adatszolgaltatas a nyilvantartas aktualis, vagy korabbi (torteneti) 
adataira iranyul. Figyelernmel arra, hogy az adatszolgaltatas felteteleinek is az adatigenyles 
idapontjaban kell fennallniuk, a jovbre nezve teljesitett adatszolgaltatBs nern Brtelrnezheto. igy tehat 
az elsddleges adat vAltoz8sar6l az adatigenyl6 kizarolag egy lijabb adatszolgaltatas iranti kerelem 
benyljjtasa ljtjan szerezhet tudomast. 
Ez a101 termeszetesen kivetelt jelent, ha a nyilvantarto eszleli, hogy hibas adatot szolgiltatott az 
adatigenylii reszere, ebben az esetben az adatszolgaltatAst helyesbiti. 

4.1.4.3.3. Az elektronikus informacioatadasi felulet, szolgaltatas iigyrendi leirasa 

4.1.4.3.3.1. Az inforrnaci66tad6si szabalyzat rn6dositasa eseten kovetendti eljaras, ezen belul az 
inform2ci6atadasi szolgBltatBs igenybevevoi tajekoztatasAnak rendje 

A nyilvantartasbol torten8 adatszolgaltatBst jogszabaly teszi lehetove. Az informacioatadBsi 
szabalyzat ezeket a rendelkezeseket koveti. Ennel fogva, az informaci6atadasi szabalyzat valtozasa 
csak jogszabaly-valtozasb61 adodhat. 

A kozvetlen hozzafer6ssel megval6sul6 adatszolgaltatas eseten, a szolgaltatas felteteleinek 
rnegvaltozAsar61 a szerv Brtesiti az adatigenylot. 

Az egyszerii inform~cio6tadassal rnegval6sul6 adatszolgaltatast a hatosag egyedi dontessel teljesiti, 
amelynek meghozatalara mindig a kerelem benyujtasakor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek es 
informacioatadasi szabalyzat iranyado, igy ebben az esetben a kiilon tajekoztatas nem relevans, 
hiszen az adatszolgaltatas esetleges megtagadasarol a hatosag szinten egyedi dontest hoz. 

4.1.4.3.3.2. Az informacioatadasi szolgaltatas megszuntetetesenek rendje 

A nyilvantartasbol torteno adatszolgAltatBst jogszabaly teszi lehetbve. Az informAci68tad8si 
szabalyzat ezeket a rendelkezeseket koveti. Ennel fogva, az informaci6atadasi szabalyzat 
megszunese csak jogszabaly-valtozasb61 adodhat. 

A kozvetlen hozzaferessel rnegvalosulo adatszolgaltatas eseten, a szolgaltatas felteteleinek 
megv8ltoz~s8roI a szerv ertesiti az adatigenylot. 

Az egyszerii inforrn8cio9tadassal megvalosulo adatszolgaltatast a hatosag egyedi dontessel teljesiti, 
amelynek meghozatalara mindig a kerelem beny~jjtasakor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek, es 
informacioatadasi szabalyzat iranyado, igy ebben az esetben a kulon tajekoztatas nem relevans, 
hiszen az adatszolgaltatas esetleges megtagadasarol a hatosag szinten egyedi dontest hoz. 
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4.1.5. A SZEMELYI 29 (hivatalb61 intezend8k +lo%) nyilvantartas 
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4.1.5.3. A SZEMELYI 29 (hivatalbol intezendgk +lo%)  nyilvantartas informaci66tadasi feluletei, 
szolgaltatasai 

4.1.5.3.1. Az informacioatadasi feliiletek osszefoglal6 tablazata 

A tablazat az informacio9tadasi feluletek altalanos adatait tartalmazza, amelyeken keresztijl az 
egyiittrnukodo szerv informacibkat nytijthat. 

4.1.5.3.2 Az elektronikus inforrnaci68tadasi feluletek, szolgaltatasok muszaki leirasa 
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4.1.5.3.2.2. Az adatatadas igenylesenek es teljesitesenek feltetelei 

A karpotlasra vonatkoztatva az adatatadasnal figyelembe kell venni az informacios onrendelkezesi 
jogrol es az informacioszabadsagr61 sz616 201 1. evi CXII. tv. 3,s-anak 3. a) pontjat, mely a 
kijlonleges adatokr61 rendelkezik. Hatosagi megkereses eseten belfoldi jogsegely utjan (hivatali 
kapu) keriilhet teljesitesre az adatatadas. A postai uton benyljjtott adatatadas igenyleset kovetoen a 
bels6 szervezeti egyseg megbizonyosodik arrol, hogy az Oj igenylo (nem maganszem6ly) Bltal kert 
adatatadas megfelelo tartalommal 6s jogosultsBggal rendelkezd hat6sAgtoI erkezett. Amennyiben az 
adatatadas teljesltheto, a bels6 szervezeti egyseg a hataridtik figyelembe vetelevel a kerelemnek 
eleget tesz. 

4.1.5.3.2.3. Az informatikai egyuttmllktjdesi szolgaltatasok (adatatadas) rendelkezesre allasa 

o A rendelkezesre allas vallalt celerteke: 98,75 % 
o A rendelkezesre allas szamitasanak modia: 

Roviditesek ~ r t e k  

TervUi Tervezett Lizemido 40 oralhet 

a Szolgaltat6 tevekenysege miatti max. 0.5 oralhet 
KiesidoSajat kieso ido 

TeljUi Teljesitett Llzemido I60  oralhonap 

RA Rendelkezesre allas 98,75 % 

Szamitasi modszer 

TeljUi =TewUi-KiesidoSajat 160-2 = 158 oralhonap 

4.1.5.3.2.4. Az atadott informacio hitelessegenek biztositasa 

A belsti szervezeti egyseg ugyinteztije a Veritas Tortenetkutato lntezetttjl beszerzi az tigyfelhez 
tartozo papir alapu iratanyagokat, es osszeveti azokat a szamit6gepes nyilvantartassal. A papir 
alapu iratokr61 hiteles masolatokat keszit, a szamitogepes nyilvhntartasb6l kinyerheto adatok alapjdn 
igazolast keszit. Mindket esetben a hivatal belyegzbje mellett ,,a masolat az eredetivel megegyezik" 
pecsetlenyomattal latjak el az iratot. A bels6 szervezeti egyseg vezetoje a kiadmanyozasaval 
hitelesiti a kozolt adatok helytallosagat. 



4.1.5.3.2.5. Az informacioatadas kezdernenyezesenek leirasa elsodleges adat valtozasa eseten 

A nyilvantartasbol teljesitett adatszolgaltatas a nyilvantartas aktualis, vagy korabbi (torteneti) 
adataira iranyul. Figyelemrnel arra, hogy az adatszolgaltatas felteteleinek is az adatigenyles 
idiipontjgban kell fenndllniuk, a jiiviire nezve teljesitett adatszolgBltatBs nem ertelrnezheto. Igy tehht 
az elsiidleges adat v8ltozasaroI az adatigenylo kizarolag egy ujabb adatszolgaltatas iranti kerelem 
benyljjtasa utjan szerezhet tudomast. 

Ez a101 termeszetesen kivetelt jelent, ha a nyilvantarto eszleli, hogy hibas adatot szolgaltatott az 
adatigenylo reszere, ebben az esetben az adatszolgAltatBst helyesbiti. 

4.1.5.3.3. Az elektronikus informacioatadasi feluletek, szolgaltatas ugyrendi leirasa 

4.1.5.3.3.1. Az informacioatadasi szabalyzat rn6dositasa eseten kovetendo eljaras, ezen belul az 
informacio8tad~si szolgBltatBs igenybeveviii tajekoztatasanak rendje 

A nyilvantart~sbol torten6 adatszolg8ltatAst jogszabaly teszi lehetove. Az informaci6atadasi 
szabalyzat ezeket a rendelkezeseket koveti. Ennel fogva, az inforrnacioatadasi szabalyzat valtozasa 
csak jogszabaly-valtozSsb61 adodhat. 

A kozvetlen hozzaferessel megval6sulo adatszolgaltatas eseten, a szolgaltatas felteteleinek 
rnegvaltozas8roI a szerv Brtesiti az adatigenylat. 

Az egyszeru inform8cioatadassal rnegval6sulb adatszolgaltatAst a hat6sag egyedi diintessel teljesiti, 
arnelynek rneghozatalara mindig a kerelem benyujtasakor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek es 
inforrnacioatadasi szabalyzat iranyado, igy ebben az esetben a kulon tajekoztatas nem relevans, 
hiszen az adatszolgaltatas esetleges megtagadasarol a hatosag szinten egyedi dontest hoz. 

4.1.5.3.3.2. Az informacioatadasi szolgaltatasok megszuntetetesenek rendje 

A nyilv8ntartAsb61 torteno adatszolgaltatast jogszabaly teszi lehetove. Az informaci68tadasi 
szabalyzat ezeket a rendelkezeseket koveti. Ennel fogva, az informacioatadasi szabhlyzat 
megszunese csak jogszabaly-valtozAsb6l ad6dhat. 

A kozvetlen hozzaferessel rnegvalosulo adatszolgaltatas eseten, a szolgaltatb felteteleinek 
rnegvBltozasar6l a szerv Brtesiti az adatigenyliit. 

Az egyszeru informAci66taddssal megval6sul6 adatszolgaltattist a hatosag egyedi dcjntessel teljeslti, 
amelynek rneghozatalara mindig a kerelem benyujtasakor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek es . ~ ~ ~- 

inforrk1ci69tadisi szabalyzat irinyad6, igy ebben az esetben a kulijn t.5j6koAatbs nem relevans, 
hiszen az adatszolg8ltatas esetleges rnegtagadasarirl a hatosag szinten egyedi dontest hoz. 



4.1.6. A SZEMELYI UJ29 (uj beadvanyok) nyilvantartas 
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4.1.6.3. A SZEMELYI UJ29 (Oj beadvanyok) nyilvdntartas informacioatad8si feluletei, 
szolgaltatasai 

4.1.6.3.1. Az inforrnaci6atadasi feluletek osszefoglalo tablazata 
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ID3 - ~ ~- ~~ . .~ ~~ --- 
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4.1.6.3.2 Az elektronikus informaci68tadasi felulet, szolgBltatds milszaki leirasa 

A fejezetben feltuntetett adatok nyilvanossaga: Nern nyilvanos 

,,Nern nyilvanos" jeloles eseten annak indokl6sa: A szemelyes adatok es a kulonleges adatok 
kezelesere vonatkozo jogszabalyok. 

4.1.6.3.2.1. Az elektronikus informacioatadasi feluleteken keresztul Qtadhato adatok, informaciok kore, 
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Hatosagi megkereses eseten belfoldi jogsegely utjan (hivatali kapun keresztul) keriilhet teljesitesre 
az adatatadas. 

A postai uton benyujtott adatatadas igenyleset kovetoen a belso szewezeti egysBg megbizonyosodik 
arr61, hogy az uj igenyid (nem maganszemBly) altal kert adatatadas megfelelo tartalommal es 
jogosultsaggal rendelkezo hatbsagtbl Brkezett. Amennyiben az adatatadas teijesitheto, a belsd 
szewezeti egyseg a hathridok figyelembe vetelevel a kerelemnek eleget tesz. 

4.1.6.3.2.3. Az informatikai egyuttmukodesi szolgdltatasok (adatatadas) rendelkezesre allasa 

o a rendelkezesre allas vallalt celerteke: 98,75 % 
o a rendelkezesre allas szhmitasanak modja: 

Roviditesek ~ r t e k  

a Szolgaltato tevekenysege miatti max. 0.5 oralhet 
KiesidoSajat kies6 id6 

TeljUi Teljesitett iizemido 160 oralhonap 

R A Rendelkezesre allas 98,75 % 

Szamitasi modszer 

TeljUi =TervUi-KiesidoSajat 160-2 = 158 oralh6nap 

4.1.6.3.2.4. Az atadott informacio hitelessegenek biztositasa 

A belso szewezeti egyseg ugyintbzoje a Veritas Tortenetkutat6 lntezettol beszerzi az iigyfelhez 
tartozo papir alapu iratanyagokat es osszeveti azokat a sz6mitogepes nyilvantartassal. A papir alapu 
iratokr61 hiteles masolatokat keszit, a szBmitbg6pes nyilvantartasb61 kinyerhetd adatok alapjhn pedig 
igazolast keszit. MindkBt esetben a hivatal belyegzoje mellett ,,a masolat az eredetivel megegyezik 
pecsetlenyomattal latjak el az iratot. A belsd szewezeti egyseg vezetoje a kiadmanyozasBva1 
hitelesiti a kozolt adatok helytall6sagat. 
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4.1.6.3.2.5. Az informaci6atadas kezdemenyezesenek leirasa elsodleges adat vBltoz6sa eseten 

A nyilvantart8sbol teljesitett adatszolgaltatas a nyilvantartas aktualis, vagy korabbi (torteneti) 
adataira iranyul. Figyelemmel arra, hogy az adatszolgaltatas felteteleinek is az adatigenyles 
idopontjaban kell fennallniuk, a jiivtire nezve teljesitett adatszolgBltatas nem brtelmezheto. igy tehat 
az elsodleges adat v8ltoz8sar61 az adatigenylii kizarolag egy ujabb adatszolgBltatBs iranti kerelem 
benytjjtasa utjan szerezhet tudomast. 

Ez al6l termeszetesen kivetelt jelent, ha a nyilvantarto eszleli, hogy hibas adatot szolgaltatott az 
adatigenylo rbszere, ebben az esetben az adatszolgaltatast helyesbiti. 

4.1.6.3.3. Az elektronikus informaci6atadasi feluletek, szolgaltatas ijgyrendi leirasa 

4.1.6.3.3.1. Az informacio8tadasi szabalyzat m6dositasa eseten kovetendo eljaras, ezen belul az 
informdci68tadasi szolgBltat6s igenybevevoi tajekoztatasanak rendje 

A nyilvantartasbbl tdrt6nB adatszolgaltatast jogszabhly teszi lehetove. Az informhci68tadasi 
szabalyzat ezeket a rendelkezeseket koveti. Ennel fogva, az informacio atadasi szabalyzat valtoz6sa 
csak jogszabaly-valtozasb61 adodhat. 

A kozvetlen hozzaf6ressel megvalosulci adatszolgaltatas eseten, a szolgaltatas felteteleinek 
megvAltozas8r61 a szerv ertesiti az adatigenylot. 

Az egyszeru inforrnAci6atadassal rnegvalosul6 adatszolgaltatast a hatosag egyedi dontessel teljesiti, 
arnelynek meghozatalara mindig a kerelem benyujtasakor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek, es 
informacio atadasi szabalyzat iranyado, igy ebben az esetben a kijlon tajekoztatas nem relevans, 
hiszen az adatszolgaltatas esetleges megtagadasarol a hatosag szinten egyedi dontest hoz. 

4.1.6.3.3.2. Az informacioatadasi szolgaltatas rnegszuntetetesenek rendje 

A nyilvantarttisbol tdrteno adatszolg6ltatast jogszabaly teszi lehetiive. Az inforrnBci6BtadBsi 
szabalyzat ezeket a rendelkezeseket koveti. Ennel fogva, az inforrnacioatadasi szabalyzat 
megszunese csak jogszabaly-valtozasbol adodhat. 

A kozvetlen houaferessel megvalosul6 adatszolgaltatas eseten, a szolgaltatas felteteleinek 
megv~ltoz8s~ro1 a szerv erteslti az adatigenylbt. 

Az egyszeru inform8ci6atadassal megvalbsul6 adatszolgAltatAst a hatosag egyedi ddntessel teljesiti, 
arnelynek rneghozatalara mindig a kerelem benyujtasakor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek es 
informaci6atadAsi szabalyzat iranyado, igy ebben az esetben a kulon tajekoztatas nem relevans, 
hiszen az adatszolgaltatas esetleges rnegtagadasarol a hatosag szinten egyedi dontest hoz. 
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4.1.7. A NYUGD~J-KIEG nyilvantartas 

4.1.7.1. A NYUGD~J-KIEG nyilvantartas altal kozhitelesen nyilvantartott adatok kore 

adat rov id neve vanos 
*I I Melyik n 

2.5.3.2. A NYUGD~J-KIEG nyilvantartas altal kbzhitelesnek nem min6siil6, egyeb nyilvantartott adatok kore 
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testver, 
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4.1.7.3. A NYUGD~J-KIEG nyilvantartas informacioatadasi feluletei, szolg6ltatasai 

4.1.7.3.1. Az informAcioatadasi feliiletek osszefoglalo tablazata 

4.1.7.3.2 Az elektronikus informacioatadasi feluietek, szolgaltatas muszaki leirasa 

nyilvBnos eseten a 
indok 

,/ _ '  

A fejezetben feltuntetett adatok nyilvanossiga: Nem nyilvanos 

Karpotlasi 
Rendszer 4.0 - 

ID1 
EletKieg 1.44 - 

ID3 

,,Nem nyilvanos" jeloles indoklasa: A szemelyes adatok es a kulonleges adatok 
kezelesere vonatkozo jogszabalyok. 

4.1.7.3.2.1. Az elektronikus informacioatadasi feluleten keresztul atadhato adatok, informaciok kore, 
leirasa 

Az elektronikus informacioatadasi feluleten keresztul atadhato adatok ismertetese. 
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kulonleges adat 
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szoveges 
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I 

4.1.7.3.2.2. Az adatatadas igenylesenek es teljesitesenek feltetelei 

datum 
szoveges 
szoveges 

Kifizetesre 
vonatkozo adatok 
Csaladtagok adatai 
Szuneteltetesre 
vonatkozo adatok 

A karpotlasra vonatkoztatva az adatatadasnal figyelembe keli venni az informacib onrendelkezesi 
jogrol 6s az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. tv. 3,s-anak 3. a) pontjat, mely a kulonleges 
adatokrol rendelkezik. 
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Hatosagi megkereses eseten belfoldi jogsegely utjan (hivatali kapun keresztiil) kerulhet teljesitesre az 
adatatadas. 
A postai uton benyujtott adatatadas igenyleset kovetoen a belso szervezeti egyseg megbizonyosodik 
arrol, hogy az lij igenylo (nem mag8nszem6ly) altal kert adatatadas megfelelii tartalommal es 
jogosults~ggal rendelkezo hatbsbgt61 Brkezett. Amennyiben az adatatadas teljesitheto, a belso 
szervezeti egyseg a hataridok figyelembe vetelevel a kerelemnek eleget tesz. 

4.1.7.3.2.3. Az informatikai egyilttmukodesi szolgaltatasok (adataadas) rendelkezesre allasa 

o A rendelkezesre allas vallalt celerteke: 98,75 % 
o A rendelkezesre allas szamitasanak modja: 

Roviditesek Ertek 

TervUi Tervezett uzemidii 40 oralhet 

a Szolgaltato tevekenysege miatti max. 0.5 oralhet 
KiesidoSajht kiesii id6 

TeljUi Teljesitett uzemido 160 6ralh6nap 

RA Rendelkezesre allas 98,75 % 

Szamitasi modszer 

TeljUi =TervUi-KiesidiiSajBt 180-2 = 158 oralhonap 

4.1.7.3.2.4. Az atadott informacio hitelessegenek biztositasa 

A belsii szervezeti egyseg ilgyintezoje a Veritas Tortenetkutato lntezettol beszerzi az Ogyfelhez 
tartozo papir alapu iratanyagokat es osszeveti azokat a szhmit6gepes nyilvantartassal. A papir alapu 
iratokrol hiteles masolatokat kkszit, a szhmit6gbpes nyilvantart8sbol kinyerhetii adatok alapjhn pedig 
igazolast keszit. Mindket esetben a hivatal belyegzoje mellett ,,a mLolat az eredetivel megegyezik" 
pecsetlenyomattal latjak el az iratot. 

A belso szervezeti egyseg vezetiije a kiadmanyozasaval hitelesiti a koztilt adatok helyt$llosagat. 



4.1.7.3.2.5. Az inforrnacioatadas kezdernenyezesenek leirasa elsadleges adat valtozasa eseten 

A nyilvantartasbol teljesitett adatszolgaltatas a nyilvantartas aktualis, vagy korabbi (torteneti) 
adataira iranyul. Figyelernmel arra, hogy az adatszolgaltatas felteteleinek is az adatigenyles 
idapontjhban kell fennhllniuk, a jtjvore nezve teljesitett adatszolgaltatas nern ertelmezhet6. igy tehat 
az elsadleges adat valtozasarol az adatigenyltj kizdrolag egy ujabb adatszolgaltatBs iranti kerelem 
benylijtasa utjan szerezhet tudornast. 

Ez a101 termeszetesen kivetelt jelent, ha a nyilvantart6 eszleli, hogy hibas adatot szolgaltatott az 
adatigenylti reszere, ebben az esetben az adatszolgbltatBst helyesbiti. 

4.1.7.3.3. Az elektronikus informacioatadasi felulet, szolgaltatas ugyrendi leirasa 

4.1.7.3.3.1. Az informacioatadBsi szabalyzat rnbdositasa eseten kovetendo eljaras, ezen belul az 
informAci6atadAsi szolgaltatBs igenybeveviii taj6koztat8sAnak rendje 

A nyilvantartasbol ttjrten6 adatszolgaltatast jogszabaly teszi lehetove. Az inforrn8ci69tadasi 
szabalyzat ezeket a rendelkezeseket koveti. Ennel fogva, az informaci~iatadasi szabalyzat valtozasa 
csak jogszabaly-vaitozasb61 adodhat. 

A kozvetlen hozzaferessel rnegvalosulo adatszolgaltatas eseten, a szolgaltatas felteteleinek 
rnegvaltozasaro1 a szerv Brtesiti az adatigenylot. 

Az egyszeru informacioatadassal rnegval6sulo adatszolgaltatast a hatosag egyedi dontessel teljesiti, 
arnelynek meghozatalara mindig a kerelem benyujtasakor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek, es 
informacioatadasi szabalyzat iranyad6, igy ebben az esetben a kulon tajekoztatas nem relevans, 
hiszen az adatszolgaltatas esetleges rnegtagadasarol a hatbag szinten egyedi dontest hoz. 

4.1.7.3.3.2. Az inforrnacioatadasi szolgaltatas rnegszuntetetes6nek rendje 

A nyilvhntartasb6l torten6 adatszolg8ltatAst jogszabdly teszi lehetbve. Az informbcioatadasi 
szabalyzat ezeket a rendelkezeseket koveti. Ennel fogva, az informaci6atadasi szabalyzat 
megsziinese csak jogszabdly-v~ltoz~sb~l adodhat. 

A kozvetlen hozzaferessel megval~sulo adatszolgaltatas eseten, a szolgaltatas felteteleinek 
megvaltozasar6l a szew ertesiti az adatigenyl6t. 

Az egyszerii inform8cioatadassal megval6sul6 adatszolgBltatfist a hatosag egyedi dtjntessel teljesiti, 
amelynek meghozatalara rnindig a kerelem benyujtasakor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek. es 
inforrnacioatadasi szabalyzat iranyado, igy ebben az esetben a kulon tajekoztatas nem relevans, 
hiszen az adatszolgaltatas esetleges rnegtagadasarol a hatosag szinten egyedi dontest hoz. 
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4.1.8. Az ELET-KIEG (KKIEG) nyilvantartas Bltal kozhitelesen nyilvantartott adatok kore 

4 
4.1.8.1. Az ELET-KIEG (KKIEG) nyilvantartas altal kozhitelesen nyilvantartott adatok kore 

szerepe d neve 

4.1.8.2. Az ELET-KIEG (KK1EG)nyilvantartas altal kozhitelesnek nem minGsulG, egyeb nyilvantartott adatok kore 
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4.1.8.3. Az ELET-KIEG (KKIEG) nyilvantartas informacioatadasi feliiletei, szolgaltatasai 

4.1.8.3.1. Az informacioatadasi feluletek osszefoglalo tablazata 

A tablazat az inforrnacioatadasi feluletek altalanos adatait tartalmazza, arneiyeken keresztul az 
egyijttmilkddo szerv informAci6kat nyujthat. 

iyilvanos esetenB 
indokl 

jeloles 
Iasa 

4.1.8.3.2 Az elektronikus informacioatadasi feluletek, szolgdltatasok muszaki leirgsa 

-. 

A fejezetben feltiintetett adatok nyilvanossaga: Nem nyilvanos 

Karpotlasi 
rendszer 4.0 - 

ID1 
EletKiegI .44 - 

ID3 

,,Nem nyilvanos" jeloles indoklasa: A szemelyes adatok 6s a kiilonleges adatok kezelesere 
vonatkozo jogszabalyok. 

4.1.8.3.2.1. Az elektronikus inforrnacioatadasi feluleteken keresztul atadhato adatok, informaciok kore, 
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4.1 B.3.2.2. Az adatatadas igenylesenek es teljesitesenek feltetelei 

A karpotlasra vonatkoztatva az adatatadasnal figyelembe kell venni az informacios onrendelkezesi 
jogrol es az informacioszabadsagr61 szolo 2011. evi CXII. tv. 3.s-anak 3. a) pontjat, mely a 
kulonleges adatokrol rendelkezik. 
Hatosagi megkereses eseten belfoldi jogsegely utjan (hivatali kapun keresztul) kerulhet teljesitesre 
az adatatadas. 

A postai uton benylijtott adatatadas igenyleset kdvetoen a belso szewezeti egyseg megbizonyosodik 
arrol, hogy az lij igenyl6 (nem magbnszemely) Bltal kert adatatadas megfelelo tartalommal 6s 
jogosultsBggal rendelkezii hatosagt6l Brkezett. Amennyiben az adatatadas teljesithetti, a belso 
szewezeti egyseg a hataridok figyelembe veteleve1 a kerelemnek eleget tesz. 

4.1.8.3.2.3. Az informatikai egyiittm0kodesi szolgaltatasok (adatatadas) rendelkezesre allasa 

o A rendelkezesre allas vallalt celerteke: 98,75 % 
o A rendelkezesre allas szamitasanak rnodja: 

Roviditesek ~ r t e k  

TewUi Te~ezet t  ilzemidtl 40 bralhet 

a Szolgaltato tevekenysege miatti max. 0.5 oralhet 
KiesidoSajat kies6 id6 

~e l jU i  Teljesitett ilzemidd 160 6ralhonap 

R A Rendelkezesre allas 98.75 % 

Szamitasi modszer 

TeljUi =TervUi-KiesidtlSajBt 160-2 = 158 oralhonap 

RA =TeljUinewUi 15811 60 = 98,75 % 

4.1.8.3.2.4. Az atadott informaci6 hitelessegenek biztositasa 

A belstl szewezeti egyseg Ogyinteztlje a Veritas Tbrtenetkutato lntezetttll beszerzi az ilgyfelhez 
tartozo papir alaplj iratanyagokat es osszeveti azokat a szamit6gepes nyilvantartassal. A papir alaph 
iratokr61 hiteles masolatokat keszit, a sz6mit6gepes nyilvantartasb6l kinyerhettl adatok alapjan pedig 
igazolast keszit. Mindket esetben a hivatal belyegzoje mellett ,,a masolat az eredetivel megegyezik 
pecsetlenyomattal latjak el az iratot. A belso szewezeti egyseg vezetiije a kiadmanyoz8sAval 
hitelesiti a kozolt adatok helyta116sagAt. 



4.1.8.3.2.5. Az informaci6atadas kezdemenyezesenek leirasa elsodleges adat valtozasa eseten 

A nyilvantartasbol teljesitett adatszolgaltatas a nyilvantartas aktualis, vagy korabbi (torteneti) 
adataira iranyul. Figyelemrnel arra, hogy az adatszolgaltatas felteteleinek is az adatigenyles 
idopontjaban kell fennallniuk, a jovdre nezve teljesitett adatszolgaltatas nern ertelmezheto. igy tehat 
az elsodleges adat valtozasar6l az adatigenyld kizarolag egy tijabb adatszolgBltatds iranti kerelem 
benylijtisa 6tjan szerezhet tudomast. 

Ez a101 termeszetesen kivetelt jelent, ha a nyilvantarto eszleli, hogy hibas adatot szolgaltatott az 
adatigenyld reszere, ebben az esetben az adatszolgdltatast helyesbiti. 

4.1.8.3.3. Az elektronikus informacioatadasi felulet, szolgaltatas ugyrendi leirasa 

4.1.8.3.3.1. Az inforrndci6atadasi szabalyzat mbdositasa eseten kdvetendd eljaras, ezen belijl az 
informaci6atadasi szolgaltatBs igenybevevdi taj6koztatasanak rendje 

A kijzvetlen hozzaferessel megval6sulo adatszolgaltatds eseten, a szolgaltatas felteteleinek 
megvaltozas~r61 a szerv Brtesiti az adatigenyldt. 

Az egyszerii informacioatad8ssal megvalosulo adatszolgaltatast a hatosag egyedi ddntessel teljesiti, 
arnelynek meghozatalara mindig a kerelem benyujtasakor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek, es 
informacio atadasi szabalyzat iranyado, igy ebben az esetben a kulon tajekoztatas nern relevans, 
hiszen az adatszolgaltatas esetleges rnegtagadasarol a hatosag szinten egyedi dontest hoz. 

4.1.8.3.3.2. Az informacioatadasi szolgaltatas megszuntetetesenek rendje 

A nyilvantartasbol torten6 adatszolgBltatBst jogszabaly teszi lehetove. Az informacidatadasi 
szabalyzat ezeket a rendelkezeseket koveti. Ennel fogva, az informacioatadasi szabalyzat 
megszijnese csak jogszabaiy-valtozasb61 adodhat. 

2017 DEC 2 f.c+ 



4.1.9.1. Az ELET2006 4s MUSZ2006 nyilvantartas 

4.1.9.1. Az ELET2006 es MUSZ2006 nyilvantartas altal kozhitelesen nyilvantartott adatok kore - 
lid neve 

* .. . 
s adat 
zese 

1 Nyi 

I 
Ivanos 
[IIN) 

Melyik I nyilvanta~ 
szerepel 

rtasban 

4.1.9.2. Az ELET2006 6s MUSZ2006 nyilvantartas altal k6zhitelesnek nem min8siil6, egy6b nyilvantartott adatok kore 

hatarozatba foglait megallapitas 
tenye 

hatosagi bizonyitvanyba foglalt 
torzsszam, osszeg 

rovla new 

mB!m 

Ada eseten az atadas Nyilvdno Atadhati, 1 . . 's6aleges' elsddleges 
Lsodlagos forras 

nodja 
yszeriil 

je1018se omatiku 

karpotlas megallapitasa, 
vagy elutasitasa a 

kerelmezo fele 
igazolas a karpotlas 

jogosultsagara a NYUFIG 
fnli. 

~ -~-. -. ---~- -~ - ~ p - ~ ~ ~  ~. ~ ~ ~ ~ 

telsodleges 1 N I Egyszerij I Szernelyi Karpotlas adatbazis 
1 vezeteknev, 1 1 I I 1 1 

N 

N 

igbnylo neve 

Karpotlasi Rendszer 4.0 

Karpotlasi Rendszer 4.0 

I 

I 

utonev, 
szuletesi 

neve, 
leanykori 

Egyszeru 

Egyszeru 

N 

igBny16 dllampolgArsAga 
igenylii anyja neve 
igenylo lakcime 
igenylb szijletesi helye, ideje 
isenvles ioscime 

I 

nev 

saiU iooon. 

Egyszeru Szemelyi Karpotlas adatbazis 

N 
N 
N 
N 
N 

I 
I 
I 
I 
I 

EgyszerO 
Egyszeru 
Egyszeru 
Egyszeru 
EavszerS 

Szemelyi Karpotlas adatbazis 
Szemelyi Karpotlas adatbazis 
Szemelyi Karpotlas adatbazis 
Szemelyi Karpotlas adatbazis 
Szemelvi Kar~otlas adatbazis 
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neghatalrnazott neve 

neghatalrnazott 

 ely ye, ideje 

Ierelrnet szenvedett neve 

erelrnet szenvedett 
!Ihalalozas6nak daturna 

erelem jogcime 

~gosult nyugdij torzsszama - - - - -. 

atarozat tipusa, szama 

orokseg 
iogan, rokoni 

kapcsolat 
jogan 

vezeteknev, 
utonev, 

sziiletesi 
neve. 

leanykori 
lev (ugyved) 

vezeteknev, 
utonev, 

szuletesi 
neve, 

lednykori 
nev 

eletvesztes 
(csak 

oroklessel), 
szabadsagv 
?sztes (sajat 

jogon) 

helytado, 
elutasito, 
reszben 

Egyszeru 

Egyszeru 

Egyszeru 

Egyszeru 

Egyszeru 

Egyszeru 

Egyszeru 

Egyszeru 

Egyszeru 

Szernelyi Karpotlas adatbazis 

Szernelyi Karpotlas adatbazis 
- - 

Szemelyi - . - Karpotlas - - adatbazis - . . 

Szemelyi -. Karpotlas adatbazis - - 

Szernelyi Karpotlas adatbazis 

Szemelyi Karpotlas adatbazis 

Szernelyi Karpotlas adatbazis 

Szemelyi Karpotlas adatbazis 

Szemelyi Karpotlas adatbazis 

Szemelyi Karpotlas adatbazis 

Szemelyi Karpotlas adatbazis 

Szemelyi Karpotlas adatbazis 
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khrpotlas tipusa / N I I I Egyszeru 

rnegallapitott karpotlas 
osszege 

,~..,--.-- 

rnax. 
400000.-Ft. 

kiilfoldi 

N 

Szernelyi Karpotlas adatbazis 

jogosult bankszarnlaszarna I 
postai kezbesitesi cirn 

Szernelyi Karpotlas adatbazis I 

Szernelyi Karpotlas adatbazis 

Egyszerii 

jogosult 
eseten csak 

utalassal 

N I EgyszerO 



4.1.9.3. Az ELET2006 es MUSZ2006 nyilvantartas informacioatadasi feluletei, szolgaltatasai 

4.1.9.3.1. Az inforrnacioatadasi feluletek osszefoglalo tablazata 

A tablazat az informacioatadasi feluletek altalanos adatait tartalrnazza, amelyeken keresztul az 
egyiittrnukodo szerv inforrnacl6kat nytijthat. 

'ormaja 
akorlsag 0s eseter 

doklasa 

4.1.9.3.2 Az elektronikus inforrnacioatadasi feluletek, szolgAltatasok rnuszaki IeirBsa 

1 I nyilvanos jeloles in, 
.. 

A fejezetben feltuntetett adatok nyilvanossaga: Nern nyilvanos 

Elet2006 - ID4 

MUSZ2006 
2.66 - ID5 

,,Nern nyilvanos" jelales indoklasa: A szemelyes adatok 6s a kiilonleges adatok kezelesere 
vonatkozo jogszabalyok. 

4.1.9.3.2.1. Az elektronikus inforrnacioatadasi feluleten keresztul Atadhato adatok, informaciok kore, 
leirasa 

Egyszeru 

Egyszeru 

Az elektronikus inforrnacioatadasi feluleten keresztul atadhato adatok isrnertetese. 

dat tipus, 

hav~ 

havi 

lez6en 
lando 
lat? 

Egyeb tartalmi, 
kezelesi 

inforr ' "' 

nern ny~lvanos 

nern nyilvanos 

vonatkozo adatok 

szernelyes es 
klilonleges adat 
szernelyes es 

kulonleges adat 

4.1.9.3.2.2. Az adatatadas igenylesenek es teljesitesenek feltetelei 

A karpotlasra vonatkoztatva az adatatadasnal figyelernbe kell venni az informacib onrendelkezesi 
jogrol es az lnforrn~cioszabads~gr61 szo16 2011. Bvi CXII. tv. 3.5-anak 3. a) pontjat, rnely a 
kulijnleges adatokrol rendelkezik. Hatosagi megkereses eseten belfoldi jogsegely titjan (hivatali 
kapu) kerulhet teljesitesre az adatatadas. 



A postai Uton benyujtott adatatadas igenyleset kovetoen a bels6 szervezeti egyseg megbizonyosodik 
arrol, hogy az Uj igBny16 (nem maganszemely) altal kkrt adatatadas megfelelo tartalommal es . . . -  ~ 

jogosultsBggal rendelkezo hatosagto1 Brkezett. Arnennyiben az adatatadas teljesitheto, a bels6 
szervezeti egyseg a hataridbk figyelembe vetelevel a kerelemnek eleget tesz. 

4.1.9.3.2.3. Az informatikai egyuttmukddesi szolgaltatasok (adatatadas) rendelkezesre allasa 

A rendelkezesre allas vallalt celerteke: 98,75 % 
A rendelkezesre allas szamitbsanak modja: 

Roviditesek ~ t t e k  

TervUi Tervezett uzemid6 40 oralhet 

KiesidBSajat a Szoigaltato tevekenysege miatti kieso id6 max. 0.5 oralhet 

~e l jU i  Teljesitett Ozemido 160 oralhonap 

Rh Rendelkezesre allas 98.75 % 

Szamitasi modszer 

~e l jU i  =TervUi-KiesidbSajat 160-2 = 158 oralhonap 

4.1.9.3.2.4. Az atadott informacio hitelessegenek biztositasa 

A belsti szervezeti egyseg iigyinteziije a Veritas Tortenetkutat6 lntezettbl beszerzi az ugyfelhez tartozo 
papir ataplj iratanyagokat, es osszeveti azokat a szamit6g6pes nyilvantartassal. A papir alapu iratokr61 
hiteles masolatokat keszit, a szamitbgepes nyilvantartasbol kinyerhetb adatok alapjan igazoldst keszit. 
Mindket esetben a hivatal belyegzoje mellett ,,a masolat az eredetivel megegyezik pecsetlenyornattal 
latjak el az iratot. A bets6 szervezeti egyseg vezetiije a kiadmBnyozasAval hitelesiti a kdzblt adatok 
helytailosbgat. 



4.1.9.3.2.5. Az informaci6htadas kezdemenyezesenek leirasa elsbdleges adat valtozasa eseten 

A nyilvhntartasbol teljesitett adatszolgaltatas a nyilvantartas aktualis, vagy korabbi (torteneti) adataira 
iranyul. Figyelemmel arra, hogy az adatszolgdltatas felteteleinek is az adatigenyles idtipontjaban kell 
fennallniuk, a jdvdre nezve tebesitett adatszolgaltatas nem ertelmezheto. igy tehdt az els6dleges adat 
vAltozasdrdl az adatigenylo kizbrolag egy Lijabb adatszolgdltatds iranti kerelem benytijtasa utjan 
szerezhet tudom8st.E~ a101 termeszetesen kivetelt jelent, ha a nyilvantarto eszleli, hogy hibas adatot 
szolgaltatott az adatigenylii reszere, ebben az esetben az adatszolgaltatast helyesbiti. 

4.1.9.3.3. Az elektronikus informaci6atadasi felulet, szolgaltatas ugyrendi leirasa 

4.1.9.3.3.1. Az informacio6tadasi szabalyzat modosit6sa eseten kdvetendo eljaras, ezen belul az 
inform8cibatadasi szolgaltatas igenybevevtii tAjekoztatdsAnak rendje 

A kozvetlen hozzaferessel megvalosulo adatszolgaltatas eseten, a szolgaltatas felteteleinek 
megv~ltozbsarol a szerv Brtesiti az adatigenyi6t.A~ egyszeru informacio4tad8ssal megvalosulo 
adatszolg6ltatast a hatosag egyedi dontessel teljesiti, amelynek meghozatalara mindig a kerelem 
benyljjtasakor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek, es informaci6 atadasi szabalyzat iranyado, igy 
ebben az esetben a kiilon tajekoztatas nem relevans, hiszen az adatszolgaltatas esetleges 
megtagadasarol a hatosag szinten egyedi dontest hoz. 

4.1.9.3.3.2. Az informacioatadasi szolgaltatas megszuntetetesenek rendje 

A nyilvAntart8sb6l torteno adatszolgaltatast jogszabaly teszi lehetBv8. Az informaci6atadasi szabalyzat 
ezeket a rendelkezeseket kbveti. Ennel fogva, az informhcioatadasi szabhlyzat megszunese csak 
jogszabaly-valtozasbol adodhat. 

5. Egyiittrniikodd szerv foldmbrbsi es terinformatikai szakteriilet 

5.1. Inforrnacioforrasok regiszterenek tartalrna 

5.1.1. Az egyiittrnukodg szervnel rendelkezesre 8116 dokumenturnok felsorolhsa 

A. Az iratok kezelbset elrendel6 jogszabhlyi rendelkezbs megjelolbse: 
o A kozfeladatot ellato szervek iratkezelesenek altalanos kovetelmenyeiriil sz616 33512005. 

(X11.29.) Korm. rendelet 
o Az Bllami alapadatok adatbazisainak selejtezesi 6s archivalasi rendjerol, valamint a foldugyi es 

thverzekelesi leveitarrol szo16 3912014, (XII. 18.) FM rendelet 
o A f6vBrosi es megyei kormdnyhivatalok Egyseges lratkezelesi SzabBlyzatar61 sz616 1312015. 

(VI. 8.) MvM utasitas 
o A foldmeresi 6s terkepeszeti tevekenysegrol sz616 2012. Bvi XLVI. ttjrveny 

B. Az egyiittmiikodg szerv hathskori feladatainak felsorolhsa: 
o A foldmeresi es terinformatikai allamigazgatAsi szerv orszagos illet6kesseggel: 
o kidllitja a foldm6r6 Bs foldminiisit6 igazolvanyokat 6s vezeti az ahhoz kapcsolbdo nyilvantartast, 
o jogszabalyban foglaltaknak megfelelaen ellatja az ingatlanrendezo foldmer6 minositessel 

kapcsolatos feladatokat. 

D. Kiadott szakhatosagi allasfoglalasok targyhnak: 
o A foldmeresi es terinformatikai allamigazgatasi szerv orszagos hataskoreben eljarva dont az 

alapponth8lbzati pontok Bthelyez6seriil 6s megszuntetes~r61, valamint az elpusztult 
alapponthAl6zati pontok p6tldsaro1, vagy az adatbbzisb6l valo tOrlBsBr61. 

E. Szetzddbsi kotelezetts6g(ek): 
Az adott bekezdes a szakteriilet vonatkozAsaban nem ertelmezhetli 



A tablazat celja, hogy felsorolja az egy(lttmilkod6 szew altal a megjelolt iigycsoportban kezelt nyilvantartasokat 

-qRl 
megnc 

Foldmeri) igazolvanyok 
nyilvantartasa 

Nyilva 

A foldmer6 igazolvannyal 
rendelkeza termeszetes 

szernelyek nyilvantartasa 
lgen 

Kozzeti 

htt~:/lwww.ftf.bfkh.ao 
v.hu1portallindex.php 
lszolqaltatasaink/fold 

mero-iqazolvany- 
kiadasalfoldmero- 

iqazolvanyok- 
publikus-listaia 

Reszben 
2012. evi XLVI. 
toweny 28. 5 (8) 

bekezdese 

lngatlanrendezo foldmerok 
nyilvantartasa 

Foldminosfto igazolvanyok 
nyilvantartasa 

TopogrUiai terkep 
adatbazisa 

A ftildminosito igazolvannyal 
rendelkeza termeszetes 
szemelyek nyilvantartasa 

publikus-valtozata I 
Magyarorszag teruletenek I I I 

Az ingatlanrendezi) foldmeri) 
minosit~ssel rendelkeza 
termeszetes szemelyek 

nyilvantartasa 

- ~ 

1.10 000, 1.25 000, 1:lOO 000, 
1:200 000 rneretaranyok 

szerinti abrazolasara keszult 
Egyseges Orszagos Vetuletbeli 
EOTR szelvenyez8si rendszeru 

terkepmlivek a tewezesi 6s 

Nem 

Nem 

lgen 

Nincs koueteve. 
adat igenyelheto 

szemelyesen, vagy 
online geoportalon 

keresztul. 

http:llwww.ftf.bfkh.qo 

Nem 

v.hul~ortallindex.~hD 
lszolqaltatasainklinq 

atlanrendezo- 
foldmero- 

minsiteslnevieqyzek- 

2012. evi XLVI. 
toweny 28. § (8) 

bekezdese 

Nem 

Reszben 

201 2. evi XLVI. 
toweny 3.5, 6311999. 
(Vll. 21.) FVM-HM- 

PM egyuttes rendelet 

471201 7. (IX. 29.) FM 
rendelet 20. § 

I nyilvantartasi munkak kivalo I 



Topografiai terkep 
adatbazisa 

FCildminiisitCi igazolvhnyok 
nyilvantartasa 

alapanyagai. 
Magyarorszag teriiletenek 

1:lO 000, 1:25 000, 1:lOO 000, 
1:200 000 meretaranyok 

szerinti abrazolhsara keszult 
Egyseges Orszagos Vetiiletbeli 
EOTR szelvBnyez6si rendszero 
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nyilvantartasi munkak kivalo 

alapanyagai. 
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szemelvek nvilvantartasa 
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Nem 

Nem 

Nincs kozzeteve, 
adat igenyelheto 

szemelyesen, vagy 
online geoportalon 

keresztiil. 

/ 2012.8vi XLVI 

Nem 
toweny 3.5, 6311999. 
(VIi. 21 .) FVM-HM- 

Nem 
4712017. (IX. 29.) FM 

rendelet 20. 5 
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5.1.3. A nyilvantartasok altal kozhitelesen nyilvantartott adatok kore 

A tablazat celja, hogy felsorolja az egytittrnOkod6 szerv Bltal kezelt nyilvantartas kozhiteles adatait. 

A foldmBr6 igazolvannyal 
rendelkezo termeszetes 1 
szemely termeszetes 
szemelyazonosito adatai, a 
foldmero igazolviSmy szama, 
a foldmerii igazolvany 
ervenyessegi ideje. 

2012. evi XLVI. torveny 28. § 
(8b) bekezdese 

Az ingatlanrendezo foldmero 
rninasitessel rendelkezo 
termeszetes szemely 
termeszetes 
szemelyazonosito adatai, a 
minosites szama, 
a minosites Brvenyessegi 
ideje. 

I 

2012. evi XLVI. torveny 28. § 
(8b) bekezdese 

Nyilv 
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--.-- 

tadhato ( 
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kiadasalfoldrnero- 
iqazolvanvok-publikus- 
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A 
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Foldrnerb 
igazolvanyok 
nyilvantartasa 

lngatlanrendezo 
foldm6rok 

nyilvantartasa 
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5 5.1.4. A nyilvantartasok altal kozhitelesnek nem min8siil8, egyeb nyilvantartott adatok k6re 

A tablizat celja, hogy felsorolja az egyuttmiikddo szerv altal kezelt nyilvhntartasok kozhitelesnek nem mintisiil6 adatait. 

~ .- 
Ad jogsza 

megnevezese, 
Brtelmez6se 

A foldmero 
igazolvannyal 
rendelkezo 
termeszetes 
szemelyek allando 
lakcime, levelezesi 
cime, telephelyenek 
cime, e-mail cirne. 
telefonszama, 
szakkepzettsege; a 
foldmerd igazolvany 
kiallitashnak es 
atadasanak datuma, 

Fdldmindsitd 
igazolvannyal 
rendelkezd 
termeszetes 
szemelvek 

2012. evi XLVI. 
toweny 28. § ' (8b) bekezdese 

az 
adattartalomra 

nincs 
jogszabalyi 

eloiras 

. 
esete 

atad5s I 

Foldmerd igazolvanyok 
nyilvantartasa 

Els6dleges N N Fdldmindsito igazolvanyok 
nyilvantartasa 

mindsitessel 201 2. evi XLVI. 
rendelkezo toweny 28. § Elsddleges 
termeszetes (8b) bekezdese 
szemelyek allando 

N lngatlanrendezti foldmerok 
nyilvantartasa 
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5.1.5. Az inforrnacioatadbsi feliiletek, szolgaltatasok 

5.1.5.1. Az informaciodtadasi feliiletek osszefoglalo tablazata 

A. FoIdmBr6 igazolvanyok nyilvantartas 6s lngatlanrendez6 fi~ldmer6k nyilvantartas eseteben: 

I Budapest 
Fovaros 1 

I 1 I rnellett tortenik. I 

Kormanyhivata 
la Foldmeresi, 
Taverzekelesi 
es Foldhivatali 
Faosztaly 
honlapja - ID1 

Topografiai terkep 
adatbazis terites 

elleneben erhet6 el. 

B. FoldminbsitB igazolvanyok nyilvantartas eseteben: 

autornatikus 

Gyakoris; Nem 
nyilvanor 

szakaszos (az 
adatok naponta 

harornszor 
frissulnek) 

!li les inds 

Hatosagi rnegkeresesre 
a nyilvantartas nern 

nyilvanos 
inforrnacioinak atadasa 

csak jogszabalyban 
rogzitett feltetelek 
rnellett tortenik. 

Topografiai terkep 
adatbazis terites 

elleneben erheto el. 

oklasa 

Nyilvanos 

ilgyintezai 
adatatadas - egyszerii 

ID3 

2012. Bvi XLVI. t o ~ e n y  
251A. 5 (4) bekezdese 

Hatosagi megkeresesre 
a nyilvantartas nem 

C. Topografiai tCrkep adatbazis eseteben: 

Gyaka ?'-- m 
Iasa nos j 

__C 

les indok 

1 t 1 A 6311999. (VII. 21 .) FVM- 1 
Geoshop.hu HM-PM egyiittes 
geoportal- I ID2 I automatikus Nem nyilvanos rendeletben meghatarozott 

iaazaatasi szolaaltatasi dii 
I I I I 

- - 
/ elleneben szohaltathato. I 



5.1 5 2 .  Az elektronikus inforrnacioatadasi feluletek, szolgaltatasok rnuszaki leirasai 

ID3 

IDI: A BFKH FTFF honlapon a ftjldrner6 igazolvanyok es az ingatlanrendezo ftildrnerij rnin6sitesek 
nyilvantartasainak a 2012. evi XLVI, torveny 25lA. § (4) bekezdese alapjan nyilvanos adatok kerulnek 
publikalasra. A nyilvantartasok adatai reszben nyilvanosak. 

inforrnacioinak atadasa csak 
jogszabalyban rogzitett 

feltetelek rnellett tortenik. 
Topografiai terkep adatbazis 
terites elleneben Brheto el. 

ID2: A geoshop.hu geoportalon nern nyilvanosak az adatok, rnivel azok allami alapadatkent a 
6311999. (VII. 21.) FVM-HM-PM egyuttes rendeletben rneghatarozott igazgatasi szolgaitatasi dij 
elleneben, BFKH FTFF erteknovelt terrnekek eseteben pedig rneghatarozott dij elleneben 
szolgaltathatoak. 

5.1.5.2.1. Az elektronikus inforrnacioatadasi feluleteken keresztul atadhato adatok, inforrnacibk kore, 
leirasa 

Az adat- es iratrnegnevezesek jegyzeke felrneno rendszerben keszulo elektronikus jegyzek, arnely az 
inforrnatikai egyuttmuktid&s szernpontjabol jelentaseggel bird inforrnaciok koret, valarnint azok 
rnegnevezeset tartalrnazza. 

Az adat- 6s iratrnegnevezesek jegyzekenek kiindulo adattartalmat az igenylok kerelrneben szereplo 
adatok kepezik. 

Teradatok nern vgltoznak, lij adatokkal viszont bavulhetnek az adatbhzisok, rnelyek tipusa 6s 
forrnaturna rnegegyezik a korabbi adatokeval. 
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Budapest Fgvaros Korrnanyhivatala FoldrnBr6si, Taverr6kel6si es Foldhivatali Fgosztaly 
honlapja - IDI: 

latrnez6) 
nevezesc 

tipusa 
hossza t forrnatu 



I 
Leiro adat 

1 (adatmezo) 
I 1 megnevezesc 

I I .  

Ada 
Adat I 

hossza 
I 

WRtRBen 
~ g y e b  

afadan *...+-~...i 
LC,, L C I I I I , , ,  

kezeIQsi 
nformaciok 

(adatmezo) 
megnevezese 

tipusa 
hossza 

atadanc 
adat? 

infc 

ljgyintezbi adatatadas - ID3: 

- L 

(adatmezti) 
megnevezesc 

Aaat 1 / hossza 1 

Topograt~a~ 

tezelesi 
ormaciok 

tif 
terkep szelveny 

Iktatoszam 

N raszteres 

Levelezesi cim Kozteruletnev 
kozterulettipus szamozas 

Allando lakcim szoveges Kozteruletnev 
kozterulettipus szamozas 
iranyitoszam Telepules, 

I 



oldal 85 195 

Adat 
hossza 

t forrnatu 
tartalrni. I 

! kezelbsi 

' (VIP) I 
'ormaciok 
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t-- 

Megszerzett 

'Y-,Y'-, I-* 

ion7nlvdnv 
1 szoveges I - 1 

kredit 
Irfninlnnn~ I I I I 1 ,PC*, * I C L "  

egesz 

I I 1 

N 

lgazolvany 
szama 

nurnerikus 
eaesz - 

EN&~~€?s 

Visszavon.4~ 
daturna 

zM, 

10 
10 
10 

Kiallitas daturna 
Atadas datuma 
Lejarat datuma 

Megjegyzes 
Utols6 
modositas 
Utolso rnodosito 
Topografiai 
te rke~ szelvenv 

szoveges 
szoveges 
szoveges 

szoveges 

szoveges 

eeee.hh.nn 
eeee.hh.nn 
eeee.hh.nn 

N 
N 
I 

10 

szoveges 

szoveges 

szoveges 

raszteres 

I . .  _ 

eeee.hh.nn 

t if 

10 

eeee.hh.nn 

N 

N 

N 

N 

I 

I 

IGEN, Nt 
IGAZ, HA MI^ 



5.1.5.2.2. Az adatatadas igenylesenek es teljesitesenek feltetelei 

A 2012. evi XLVI. tdrveny 28. § (8) bekezdese alapjBn ,,foldmero igazolvAnnyal 6s az ingatlanrendezo 
minositessel rendelkezo szemelyekrol barki szamdra ingyenesen hozzaferheto nyilvantartast vezet". A 
BFKH FTFF honlapon tortenik az adatok publikalasa a hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen. 

A foldmindsit6 igazolvfrnyok nyilvantartasabol nem tortenik adatatadas, kiveve jogszabalyban 
meghatarozottak szerint a buntetougyekben eljar6 hatosagoknak, a birosagnak, az ugyeszsegnek, a 
rendorsegnek igenyles szerint. 

Topografiai terkepek szolgaltatasa a 2012. evi XLVI. torveny 5,s-a alapjan tortenik. Az 
adatszolgaltatas a 6311999. (VII. 21.) FVM-HM-PM egyuttes rendeletben meghatarozott igazgatasi 
szolgaltatasi dij elleneben vagy a 2012. evi XLVI. torveny 6,s-ban foglalt feltetelek szerint tortenik. Az 
adatatadas megvalosulhat a Geoshop.hu geoportalon keresztul. 

A BFKH FTFF honlap es a Geoshop.hu geoportal nem a Kozponti Kormanyzati Szolgaltath Buszon 
iizemel. 

Egyedi adatatadast a nyilvantartasokbol az ftf(@bfkh.aov.hu, topografiai terkepek eseten a 
szolaaltato.osztalv,ftf@bfkh.qov.hu e-mail cimen keresztiil lehet kerni. 

5.1.5.2.3. Az informatikai egyuttmukddesi szolgaltatas (adatatadas) rendelkezesre dllasa 

Ez a fejezet a rendelkezesre allasra vonatkozo alabbi adatokat tartalmazza BFKH FTFF honlapja - ID1 
es Geoshop.hu geoportal - ID2 eseteben is: 

o A rendelkezesre allas (Rendall) vallalt celerteke: 95 % 
o A rendelkezesre allas (Rendall) szamitasanak modja: 

Roviditesek 

TeljesUi Teljes uzemido 

Kiesidd Kieso uzemido 

ValbsUi Valos iizemidb 

Rendall Rendelkezesre allas 

Szamitasi modszer 

Val6sUi =TeljesUi - Kiesido 

Rendill =ValosUi I TeljesUi 



A rendelkezesre alldst erintij esernenyek kezelesi eljarasanak leirasa: A rendelkezesre allas rendes 
uzernmenet soran loo%, azonban kulso fel eslvagy a BFKH informatikai rendszereiben torteno nern 
vart esemeny (NTG ha16zati hiba, szerver meghibhodas, stb.) kovetkezteben fennallhat 100%-nal 
alacsonyabb celertek is. A rendelkezesre allas vallalt celertekenek realizalodasa eseten az adat 
igenyldk kiszolg~l8sa folyarnatosnak tekinteto. Eszlelt kieses eseten az lnforrnatikai FiiosztBly 
lnformatikai Osztaly 6-tal kdzdsen mielobb rneg kell kezdeni a kieses okanak feltBrBsBt 6s lehetoseg 
szerint a problema elh8rithsat. Arnennyiben kOls6 szolgaltatasban fellepo hiba okozza a kiesest, ljgy 
arrdl a szolgaltatot mielabb a hivatalos hibabejelentesi felijleten keresztul tajekoztatni kell. 

5.1.5.2.4. Az atadott informacio hitelessegenek biztositasa 

A. Ugyviteli eljarasok: 

A nyilvantartasok vezetese eseten az adatok rogzitese manualisan tortenik az ugyfkl altal benylijtott 
kkrelemben szereplo informaciok alapjan. Az adatbevitel soran az egyes (pl. datum) rnezok 
forrnatuma kdtdtt, megellizve az esetlegesen hibas adatbeviteleket. 

A nyilvantartasok vezetese elektronikus Oton tdrtenik, amelybal autornatikus elektronikus uton 
biztositott a BFKH FTFF honlap informaci6atadasi felulet fele az adatok tovabbitasa. 

A geoshop.hu geoportalon tdrtkn6 adatatadas eseten az adatok a topografiai terkep adatbazisabol 
kerulnek szolgaltatasra. 

A nyilv&ntartasokban szerepl6 adatokat az ugyintezb ellenarzi azok rdgzitesekor, illetve a kiadott 
okirat (igazolvhny, oklevel) szereplo adatokat atvetelkor a nyilvantartasban szereplij termeszetes 
szemely is ellenilrzi. 

5.1.5.2.5. Az informaci6atadas kezdernenyezesenek leirasa elsddleges adat valtozasa eseten 

A BFKH FTFF honlapon tdrtBn6 publikacid naponta 3 alkalommal autornatikusan hajtodik vegre, nem 
szukseges annak kifejezett kezdemenyezese. Az adatok mindig az aktualis allapotot rogzitik. 

5.1 5.3. Az elektronikus informacioatadasi feluletek, szolgaltatdsok ugyrendi leirasi 

5.1.5.3.1. Az informacioatadasi szabalyzat m6dositasa eseten kdvetendd eljaras, ezen belul az 
inforrn8cio8taddsi szolgdltatas igBnybevev6i tajekoztatasanak rendje 

A. BFKH FTFF honlap: 
A nyilvbntartasb61 torten6 adatszolgAltatast jogszabaly (2012. Bvi XLVI. t d ~ e n y  28.5 (8)) teszi 
Iehetove 6s kdtelezov6. Az inform8cio8tadasi szabalyzat a jogszabalyi rendelkezeseket koveti. Ennel 
fogva, az inforrnacio atadasi szabalyzat valtozasa csak jogszabaly-valtozasbd adodhat. Ebben az 
esetben jelen szabalyzat modositba az elektronikus ugyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos 
szabalyairol szol6 2015. evi CCXXII. t0Nenyben foglaltaknak megfelelijen tortenik. 

B. Ge0shop.h~ geoportal: 
Az inforrnacibatad8si szolgaltatas igenybevevainek az Altalanos SzerzCidksi Felteteleket minden 
rnegrendeles elott el kell fogadniuk, igy ertesulnek annak valtozasarol. 

2.1.5.3.2. Az inforrnacioatadasi szolgaltatas megszuntetetesenek rendje 

A. BFKH FTFF honlap: 
A nyilvantart8sbol torten6 adatszolgaltatast jogszabaly (2012. Bvi XLVI. t d ~ e n y  28,s (8) bekezdes) 
teszi lehetove 6s kdtelez6v6. Az informaci6atad8si szabdlyzat a jogszabalyi rendelkezeseket kdveti. 
Ennel fogva az inforrnacib btadasi szabalyzat megszunese csak jogszabaly-valtozasbd adodhat. 



Ebben az esetben jelen szabalyzat modositasa az elektronikus ijgyintezes es a bizalmi szolgaltatasok 
altalanos szabalyairol szo16 2015. evi CCXXII. torvenyben foglaltaknak megfeleloen tbrtenik. 

B. Ge0shop.h~ geoporthl: 
A 2012. evi XLVI. t o ~ e n y  5,s-a ertelmeben"a foldrneresi es terinforrnatikai allamigazgatasi szerv az 
adatokat elektronikusan (halozaton keresztul) is szolgdltathatja, amennyiben a muszaki feltetelek 
adottak." Fentiek alapjan a BFKH FTFF FTR, arnennyiben nem adottak a technikai feltetelek, a 
szolgaltatAst megsziintetheti. Ebben az esetben jelen szabalyzat modositasa az elektronikus 
ijgyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairol szolo 2015. evi CCXXII. to~enyben 
foglaltaknak megfeleloen tortenik. 

6. Egyuttmiikod6 szerv ingatlanugyi szakterulet 

6.1. InforrnBcioforr~sok regiszterenek tartalrna 

6.1.1. Az egyiittmiik6dB szervnel rendelkezesre a110 dokumentumok felsorolasa 

A. Az iratok kezeleset elrendel6 jogszabhlyi rendelkezes megjel616se: 
o A kbzfeladatot ellat6 ~ Z e ~ e k  iratkezelesenek altalanos kovetelmenyeirol szo16 33512005. (XI!. 

29.) Korm. rendelet. 
o Az allami alapadatok adatbazisainak selejtezesi es archivalasi rendjerbl, valamint a foldijgyi 6s 

tav6rzekelesi leveltarrol szolo 3912014. (XII. 18.) FM rendelet. 
o A fovarosi Bs rnegyei kormanyhivatalok Egyseges lratkezelesi Szabalyzatard sz61o 1312015. 

(VI. 8.) MvM utasitas. 
o Az ingatlan-nyilvantartssi adatbazis tartalmi elemeit a 1997. evi CXLI. t o~enyha ta r~z~a  meg. 
o A foldhasznalati nyilvantartas adatbazisanak elemeit a 356/2007.(X11.23.) kormanyrendelet 

hatarozza rneg. 
o A fbldmiives nyilvantartas elemeit a 38/2014.(11.24.) kormanyrendelet hatarozza meg. 

6. Az egyiittmiikod6 szerv hatAsk6ri feladatainak felsorolasa: 

lngatlaniigyi hatosagkent orszagos illetekesseggel a foldmeresi es terinformatikai allamigazgatasi 
szerv feladata: 

o a szamitdg8pes ingatlan-nyilvantartssi rendszer szolgaltatasainak igenybevetelehez szukseges, 
az ingatlan-nyilvantarthsrol szolo t o ~ e n y  szerinti houaferesi jogosultsag megadasa, 
visszavondsa vagy felfuggesztese targyaban torten6 hatarozat meghozatala, 

o az allami alapadatok jogszeru felhasznBI8s~nak ellenorzese 6s birsag kiszabhsa a hataskorebe . . 

utalt esetekben, 
o a reszben vagy egeszben kozpenzek felhasznalasaval keszitett allami alapadatok adatbazisat 

Brinto adatok ataddsanak elmulasztasaert kiszabando birsagok kiszabasa. 

C. Kiadott szakhatosagi 611asfoglalasok targyanak felsorolasa: 
o Az adott bekezdes a szakterulet vonatkozhsaban nem ertelmezheti) 

D. SzenBdCsi kotelezettseg(ek) felsorolba: 
o A TAKARNET szolg8ltatasi szerzodesek rnegkdtese 
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inos 
benlNem) ozzetetel i 

Nem) 
- I Jogsza 

hivatkt 

- 
balyi 
DZ& 

6.1.2. lngatlaniigyi szakteriiletek nyilvantartasanak osszefoglalo tablkata 
- . ~ 

NyilvAnl 
rnegnevl 

--- - 

Ingatlan-nyilvantartAs 

Foldhasznalati- 
nyilvantartas 

Fdldrniives 
nyilvAntartas 

..~ . - 9 
(ozhiteler 

I Reszbenl 

Az orszag egesz teriiletenek 
ingatlanai vonatkozasaban 

tulajdoni lapon vezetett adatot, 
jogokat es tenyeket, valarnint a 

terkepi hatarvonal 
nyilvantartasa 

A terrndfdld tipusii ingatlanok 
eseteben tartalmazza a 
foldhasznalo szernelyet 

(terrneszetes szern&ly, vagy 
gazdalkod6 szervezet) es a 

hasznalataban lev6 
foldresdetek adatait. 

Az ingatlanrendezd fdldmerd 
rnin6sitessel rendelkezd 
terrneszetes szernelyek 

nyilvantartasa 

Reszben 

Nem 

lgen 

Reszben 

lgen 

lgen 

.. 

Nincs kozzeteve, adat 
igenyelhetd egyedi 

rnegallapodas alapjan. 

Nincs kozzeteve, adat 
igenyelheto szernelyesen. 

Nincs kozzeteve, adat 
igenyelhetd szemelyesen. 

1997. evi CXLI. 
toweny VI. fejezet 

66-83. 5 ,  
109/1999.(X11.29.) 
FVM rendelet 64. 

fejezet 11 1-1 181C. 5, 
201 2. evi XLVI. 

torveny 

2007. evi CXXIX. 
torveny, 

356/2007.(X11.23.) 
kormanyrendelet 17- 

19lB. §, 
155/2009.(X1.16.) 

FVM rendelet, 
2013. evi CXXII. 

toweny, 
38/2014.(11.24.) 

kormanyrendelet 7. 
fejezet 20-221A. 5 



oldal 90 195 

6.1.3. A nyilvantartasok Qltal kozhitelesen nyilvantartott adatok kore 

Kozhitele 
kozn, 

s adat r o  
api neve 

vid. jogszs 
megnev 

r i r tmlm,  

Nyilvan 
(IIN) 

atadas I 
yszerulAt 

?seten az 
rnodja 
rtomatiku 

. . .  

lelyik nyil vantartas ;ban szer 

-.. w.... 

rbgGtett Fdldrniives 3812014.(11.24.) nyilvantart8s. Fdldrnuves korrnanyrendelet I Autornatikus Fbldrnuvesek nyilvantartasa 
adatlao: keletkezes ioacirne. 1 

Gepi feldolgozasu ingatlan- 
nyilvantartas. Tulajdoni lap: 
keletkezes jogcirne, jogok, 

tenyek. Terkeprnasolat: 
ingatlan leiro adatok 

Szarnitogepes adatbazisban 
roazitett Foldhasznalati 

nyilvzntartas. FGldhasznalati 
lap: foldhasznalo szernelylceg 

adatai, keietkezes jogcirne, 
ingatlan leiro adatok 

Szarnitoae~es adatbazisban 

1997. evi CXLI. 
torveny, 2012. evi 

XLVI. t o ~ e n y  

35612007.(X11.23.) 
korrnanyrendelet 

I 

N 

p~ - - 

N 

N 

Egyszeru 

EgyszerO 

~- 

Gepi feldolgozasu ingatlan-nyilvantartas 

Foldhasznalati nyilvantartas 
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, koznapi neve 

- 

eges 
61ese 1 

6.1.4. A nyilvhntaitasok Bltal kozhitelesnek nem min6siil6, egyeb nyilvhntartott adatok kare 

Gepi feldolgozasu ingatlan- 

Gepi feldolgozaslj 
cim adatai, jogosultak lakcim 

es szekhely adatai 
Terkepmasolat: ingatlan 

Foldhasznalati 

adatlap: termeszetes 
FCjldmiivesek 
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6.1.5. Az lnforrnacioatadasi feliiletek, szolgaltatdsok 

6.1.5.1. Az informacioatadasi feluletek osszefoglal6 tablazata 

A tablazat az informBci66tadasi feluletek Bltalanos adatait tartalmazza, amelyeken keresztul az egyuttmukddd szerv informaciokat nyujthat. 

t 
- ~ .~ ~ ~ ~ - -  

formaja --- .. n y i l v a n o s  -- .. - ~ 

Atadasra kizarolag jogszabalyban rogzitett 
I I 1 I 1 feltetelek mellett kerul sor, mely a terkepi 1 

Ingatlan-nyilvantartas 

6.1.5.2. Az elektronikus inforrnacioataddsi feliilet, szolgaltatas rnoszaki leirasa 

Foldhasznalati- 
nyilvantartas 

Fdldmuves nyilvantarths 

Az ingatlan-nyilvantartBs adatai reszben nyilvanosak az 1997. evi CXLI. torvenyben meghatarozottak szerint, mivel azok az 1996. evi LXXXV. torveny az 
illetekrol szo16 1990. Bvi XCIII. tdrveny m6dositasar61, valamint a hiteles tulajdonilap-masolat igazgatasi szolgaltatasi dijairol, es az allami alapadatkent a 
6311999. (VII. 21.) FVM-HM-PM egyijttes rendeletben meghatarozott igazgatasi szolgaltatasi dij elleneben. BFKH FTFF erteknovelt termekek eseteben 
pedig meghatarozott dij elleneben szolgaltathatoak. 

egyszeru 

A foldhasznalati nyilvantartas eseteben nern nyilvanosak az adatok, adatszoigaltatasra kizarolag a 356/2017.(X11.23.) kormanyrendeletben foglaltak szerint 
kerulhet sor, dij megfizetese mellett. 

egyszerii 

egyszeru 

A fdldm(lves nyilv.4ntartBs eseteben nyilvanosak az adatok 3812014.(11.24.) kormanyrendelet 20-22lA. foglaltak szerint. 

Adatigenyles eseten 

Adatigenyles eseten 

Adatigenyles eseten 

Nem nyilvanos adatbazisra is kiterjed. 
A teritesi dij rnegfizetese alol jogszabaly 

adhat felmentest. 

Nem nyilvanos 

Nyilvanos 

Atadasra kizarolag jogszabalyban rogzitett 
feltetelek mellett kerul sor. 

A teritesi dij alol jogszabaly adhat felmentest. 
Atadasra kizarolag jogszabalyban rogzitett 

feltetelek mellett keriil sor. 
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.a 6.1.5.2.1. Az elektronikus inforrnaci6atadasi feluleten keresztul atadhato adatok, inforrnaciok kore, leirasa 
rn .., -. . - r( -rta1m11 ' " 

!zd) megr 

~ ~ - , ~  
ak ~ 
let 1 

i 

Az ingatlan-nyilvantartasi adatbazis tartalmi 
adatait a 1997. evi CXLI. to~enyhatarozza valtozo valtozo valtozo 

rneg ! 
,~ ~~ 

~. ~~ .- ~~ - ~ - -  ~. .~ - - ~ ~ -~ 

; A foldhasznalati nyilvantartas adatbazisan; 
I adatait a 35612007.(X11.23.) korrnanyrende valtozo I v%ltoz6 valtozo 
I hatarozza rneg 
- 

A ftildrnuves n$lv&ng%s>datai 

a at; 

valtozb valtozo valtoz6 N 

-- 
kezel6 

informac 

Az adat- 6s iratrnegnevezbsek jegyzbke felrnend rendszerben kesztilb elektronikus jegyzek, arnely az inforrnatikai egytittrn(ik6des szernpontjab61 
jelentbseggel blro inforrnaciok koret, valarnint azok rnegnevez6sBt tartalrnazza. 

Az adat- bs iratrnegnevezbsek jegyzbkbnek kiinduld adattartalrnat az igenyldk kerelrneben szerepld adatok kepezik 

Teradatok nem vhltoznak, uj adatokkal viszont bdvulhetnek az adatbazisok, rnelyek tipusa es forrnaturna rnegegyezik a korabbi adatokeval. 



6.1.5.2.2. Az adatatadas igenylesenek es teljesitesenek feltetelei 

o A 1997. evi CXLI. torveny Vl. fejezet 66-83. §, 10911999.(X11.29.) FVM rendelet 64. fejezet 
111-1181C. 5, 2012. evi XLVI. torveny alapjan ,,az ingatlan-nyilvantartas tartalmar61 es az 
ingatlan-nyilvantart8si terkepi adatbazisbol" szerint szolgAltathat6 adat. 

o A 2007. evi CXXIX. torveny, 356/2007.(X11.23.) kormanyrendelet 17-191B. 5, 
155/2009.(X1.16.) FVM rendelet, alapjdn ,,fflldhaszn$lati nyilvBntartast vezet". 

o A 2013. evi CXXII. torveny, 38/2014.(11.24.) kormanyrendelet 7. fejezet 20-221A. § alapjan 
,,foldmiives adatlap ingyenesen hozzaferhetti nyilvantarthst vezet". 

6.1 5.2.3 Az informatikai egyOttmukod6si szolgaltatas (adatatadas) rendelkezesre allasa 

Ez a fejezet a rendelkezesre allasra vonatkozo alabbi adatokat tartalmazza: 

o a rendelkezesre allas (Rendall) vallalt celerteke: 95 % 
o a rendelkezesre allas (Rendall) sz5mitas8nak modja: 

Roviditesek 

Teljeslji Teljes uzemid8 

KiesidB Kies6 ilzemido 

Val6sUi Valos uzemid6 

Rendall Rendelkezesre allas 

Szarnitasi rnbdszer 

ValosUi =TeljeslJi - KiesidB 

Rendall =ValosUi I TeljesUi 

A rendelkezesre Bllast &into esemenyek kezelesi eljdrasanak leirdsa: A rendelkezesre allas rendes 
ilzemmenet soran TOO%, azonban kills6 fel Bslvagy a BFKH informatikai rendszereiben torten6 nem 
vart esemeny (NTG halozati hiba, szerver meghibasodas, stb.) kovetkezteben fennallhat 100%-nal 
alacsonyabb celertek is. A rendelkezesre allas vallalt chlertbk6nek realizal6dasa eseten az adat 
igenylok kiszolgBlBsa folyamatosnak tekinteta. Amennyiben kUls6 szolgBltatasban fellkp6 hiba okozza 
a kiesest, tigy arrbl a szolgaltat6t mielobb a hivatalos hiba bejelentesi feluleten keresztul tajekoztatni 
kell. 

6.1.5.2.4. Az atadott informacio hitelessegenek biztositasa 

A. Ugyviteli eljarasok: 

A nyilvantartasok vezetkse eseten az adatok rogzitese manualisan tortenik az ugyfel altal benylijtott 
kerelemben szerepld informhci6k alapjan. Az adatbevitel soran az egyes (pl. datum) mezok 
formatuma kbtott, megelbzve az esetlegesen hibas adatbeviteleket. 
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A nyilvhntartasokban szereplo adatokat (jogokat vagy tenyeket) az ilgyintezo ellenorzi azok 
rogzitesekor, illetve a kiadott okiratban (teljes bizonyitb ereju magan vagy kozokirat, igazolvany, 
oklevel) szereplo adatokat a bejegyzo hatarozat atvetelkor a nyilvantartasban szereplo tulajdonos 
vagy tulajdonosi jogokat gyakorlo is ellenorzi. 

6.1.5.2.5. Az inforrnacioatadAs kezdernenyezesenek leirasa elsodleges adat valtozasa eseten 

Adatvaltozas kizarolag a jogszabalyokban rneghatarozott rnodon kerelernre tortenik 

6.1.5.3. Az elektronikus informaci6atadasi felulet, szolgdltatas iigyrendi leirasa 

6.1 S.3.1. Az inforrnAcio6tadasi szabalyzat rnodositasa eseten kOvetend6 ebaras, ezen belul az 
inforrnBcioatadBsi szolgaltatas igenybevevoi tajekoztatasanak rendje 

A valtozast a TAKARNET informacios feluleten kozzetesszuk, 

6.1.5.3.2. Az inforrnacioatadasi szolgaltatas rnegszijntetetesenek rendje 

Az ingatlan-nyilvantattBsr61 szolo 1997. Bvi CXLI. torveny vegrehajtasarol szolo 10911999. (XII. 29.) 
FVM rendeletben rneghatarozott rnodon. A szolgaltatas rnegszuntetese eseten a jelen szabalyzat 
rnodositasa az elektronikus ugyintezes es a bizalrni szolghltatasok altalanos szabalyairol szolo 2015. 
evi CCXXII. torvenyben foglaltaknak megfeleloen tortenik. 




