
Budapest FGvaros Kormanyhivataldt vezet6 kormanymegbizott 

?..12018. (.!.!$..) szBm5 utasitisa 

Budapest Fdvaros Kormdnyhivatala Informdciodtadbsi SzabdlyzatBr6l 

1. A jogalkotasr61 szol6 2010. Bvi CXXX. toweny (a tov8bbiakban: Jat.) 23. § (4) bekezdes i) 
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Ftiosztaly. 
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I. Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási szabályzat alapadatai 

1. Az együttműködő szerv alapadatai 

Hivatalos teljes név Budapest Főváros Kormányhivatala 

Adószám 15789233-2-41 

 

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

adatai 

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai) 

o Metrológiai és Műszaki Felügyeleti szakterület, 

o Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési szakterület, 

o Kárpótlási szakterület, 

o Földmérési és térinformatikai szakterület, 

o Ingatlan-nyilvántartási szakterület. 

2. Együttműködő szerv Metrológiai és Műszaki Felügyeleti szakterülete 

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 

A. Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

o A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 

forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített 

adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013.(XI.15.) NGM rendelet 23. § 

szerinti adatszolgáltatás. 

o Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 33. 

§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézés esetén az egyes iratkezelési feladatok 

olyan szakrendszerben is megvalósíthatóak, amelynek alapfunkciója nem az iratkezelési 

műveletek végrehajtásának támogatása, továbbá ugyanezen jogszabályhely (5) bekezdése 

értelmében az elektronikus iratokat az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás 

szabályai szerint vagy más olyan irattárolási megoldás alkalmazásával kell megőrizni, 

amely az elektronikus irat hitelességének tartós megőrzését biztosítja. 

 

B. Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása:  

o pénztárgép forgalmazási engedélyek kiadása, visszavonása, módosítása, kiterjesztése, 

névátírása illetve jogutódlása, 

 

C. Kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának: 

o Pénztárgép megfelelőségének megállapítása a 48/2013.(XI.15.) NGM rendelet 5. § (2) és 

(4) bekezdésében, valamint 3-10. mellékletében meghatározott adóügyi és adójogi 

követelmények alapján. 

 

D. Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása: 

o Az adott bekezdés a szakterület vonatkozásában nem értelmezhető. 
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Pénztárgép  

Pénztárgép forgalmazási 
engedélyek és azokkal 
kapcsolatos műszaki 
dokumentációk, nyilatkozatok, 
tanúsítványok. Engedélyezett 
pénztárgépeken futó 
programok etalon példányai. 

Részben 
Honlapon 
(mkeh.gov.hu) 

Nem 

48/2013.(XI.15.) 
NGM rendelet 23. § 
szerinti 
adatszolgáltatás. 

2.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

A szakterület a felsorolt nyilvántartásokban adatot közhitelesen nem tart nyilván. 

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

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat 
jogszabályi 

megnevezése
, értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Tranzakció típusa 
Tranzakció 
típusa 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Pénztárgép típus 
engedély száma 

Pénztárgép 
típus engedély 
száma 

Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

Pénztárgép típus 
megnevezése 

Pénztárgép 
típus 
megnevezése 

Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

Többvállalkozós 
Többvállalkozó
s 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Vállalkozók száma 
Vállalkozók 
száma 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Pénztárgép 
forgalmazó 
adószáma 

Pénztárgép 
forgalmazó 
adószáma 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 
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Pénztárgép 
forgalmazó neve 

Pénztárgép 
forgalmazó 
neve 

Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

Pénztárgép 
forgalmazó 
telefonszáma 

Pénztárgép 
forgalmazó 
telefonszáma 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Pénztárgép 
forgalmazó 
székhelye 

Pénztárgép 
forgalmazó 
székhelye 

Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

Pénztárgép jogelőd  
adószáma 

Pénztárgép 
jogelőd 
adószáma 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Pénztárgép jogelőd 
neve 

Pénztárgép 
jogelőd neve 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Pénztárgép jogelőd 
telefonszáma 

Pénztárgép 
jogelőd 
telefonszáma 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Pénztárgép jogelőd 
székhelye 

Pénztárgép 
jogelőd 
székhelye 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

AEE érintett AEE érintett Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

AEE gyártó  
adószáma 

AEE gyártó  
adószáma 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

AEE gyártó neve 
AEE gyártó 
neve 

Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

AEE gyártó 
székhelye 

AEE gyártó 
székhelye 

Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

AEE szervíz  
adószámaI 

AEE szerviz  
adószáma 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

AEE szervíz neve 
AEE szerviz 
neve 

Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

AEE szervíz 
székhelye 

AEE szervíz 
székhelye 

Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

Ptg. kiterjesztés 
mibenlétének 
egyértelmű 
megnevezése 

Ptg. 
kiterjesztés 
mibenlétének 
egyértelmű 
megnevezése 

Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 
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Ptg. Szoftver verzió 
időtartam 

Ptg. Szoftver 
verzió 
időtartam 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Engedély-módosítás 
/ kiterjesztés mkeh 
száma 

Engedély-
módosítás / 
kiterjesztés 
mkeh száma 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Esemény 
megnevezése 

Esemény 
megnevezése 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Esemény tárgya 
Esemény 
tárgya 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Esemény dátuma 
Esemény 
dátuma 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Határozat kelte 
Határozat 
kelte 

Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

Jogerő kelte Jogerő kelte Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

AEE egység típusa 
AEE egység 
típusa 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

AEE egységen futó 
szoftver neve 

AEE egységen 
futó szoftver 
neve 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

AEE egységen futó 
szoftver verziója 

AEE egységen 
futó szoftver 
verziója 

Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

AEE egységen futó 
szoftver ellenőrző 
száma 

AEE egységen 
futó szoftver 
ellenőrző 
száma 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

PTG gyártójának 
neve 

PTG 
gyártójának 
neve 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

PTG gyártójának 
székhelye 

PTG 
gyártójának 
székhelye 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Felhasználói 
program neve 

Felhasználói 
program neve 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Szoftver gyártó neve 
Szoftver 
gyártó neve 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 
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Szoftver gyártó 
székhelye 

Szoftver 
gyártó 
székhelye 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Adatbázis kezelő 
neve 

Adatbázis 
kezelő neve 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Adatbázis kezelő 
verziószáma 

Adatbázis 
kezelő 
verziószáma 

Elsődleges  N I Automatikus A Pénztárgép 

adómemória 
megnevezése 

adómemória 
megnevezése 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

adómemória 
gyártójának neve 

adómemória 
gyártójának 
neve 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

adómemória 
gyártójának 
székhelye 

adómemória 
gyártójának 
székhelye 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Új AP szám Új AP szám Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

Pénztárgép fajta 
Pénztárgép 
fajta 

Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

Speciális pénztárgép 
kategória 

Speciális 
pénztárgép 
kategória 

Elsődleges  I I Automatikus Pénztárgép 

Pc alapú pénztárgép 
Pc alapú 
pénztárgép 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Naplóállomány db 
Naplóállomány 
db 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Csatolmány külön 
küldve 

Csatolmány 
külön küldve 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Határozat vagy 
végzés 

Határozat 
vagy végzés 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Ptg. és perifériái 
dokumentáció 

Ptg. és 
perifériái 
dokumentáció 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Technikai 
dokumentáció(k) 

Technikai 
dokumentáció(
k) 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

Kezelői leírás Kezelői leírás Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

ptg és ptg nyomtató ptg és ptg Elsődleges   I Automatikus Pénztárgép 
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szervízkönyv nyomtató 
szervízkönyv 

Egyéb 
dokumentáció(k) 

Egyéb 
dokumentáció(
k) 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 

AEE egységen 
engedélyezett 
szoftver bináris kódja 

AEE egységen 
engedélyezett 
szoftver 
bináris kódja 

Elsődleges  N I Automatikus Pénztárgép 
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások  

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

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

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

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

együttműködő szerv információkat nyújthat. 

Azonosító 
Együttműködés 

formája 
Gyakoriság 

Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

Pénztárgép – 
ID1  

automatikus eseményalapú Nem  

 

2.1.5.2. Pénztárgép – ID1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Részben nyilvános 

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

leírása 

A. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése:  

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezőe
n 

átadandó 
adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Tranzakció típusa szöveges 1  I 
Értékkészlet 
alapú 

Pénztárgép típus 
engedély száma 

szöveges 4  I  

Pénztárgép típus 
megnevezése 

szöveges 25  I  

Többvállalkozós logikai    Taxaméter: I/N 

Vállalkozók száma numerikus egész    Taxaméter 

Pénztárgép 
forgalmazó 
adószáma 

szöveges 8    

Pénztárgép 
forgalmazó neve 

szöveges 150    

Pénztárgép 
forgalmazó 
telefonszáma 

szöveges 20    

Pénztárgép 
forgalmazó 
székhelye 

szöveges  xml  
Irányítószám, 
város, cím 

Pénztárgép jogelőd  
adószáma 

szöveges 8    

Pénztárgép jogelőd 
neve 

szöveges 150    

Pénztárgép jogelőd 
telefonszáma 

szöveges 20    

Pénztárgép jogelőd 
székhelye 

szöveges  xml  
Irányítószám, 
város, cím 

AEE érintett Logikai    I/N 

AEE gyártó  szöveges 8    
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adószáma 

AEE gyártó neve szöveges 150    

AEE gyártó 
székhelye 

szöveges  xml  
Irányítószám, 
város, cím 

AEE szervíz  
adószáma 

szöveges 8    

AEE szervíz neve szöveges 150    

AEE szervíz 
székhelye 

szöveges  xml  
Irányítószám, 
város, cím 

Ptg. kiterjesztés 
mibenlétének 
egyértelmű 
megnevezése 

szöveges 2048    

Ptg. Szoftver verzió 
időtartam 

szöveges 20    

Engedély-
módosítás / 
kiterjesztés mkeh 
száma 

szöveges 4    

Esemény 
megnevezése 

szöveges    Xsd értékkészlet 

Esemény tárgya szöveges 2048    

Esemény dátuma dátum és időpont     

Határozat kelte dátum és időpont     

Jogerő kelte dátum és időpont     

AEE egység típusa Szöveges 50    

AEE egységen futó 
szoftver neve 

Szöveges 100    

AEE egységen futó 
szoftver verziója 

Szöveges 20    

AEE egységen futó 
szoftver ellenőrző 
száma 

Szöveges 100    

PTG gyártójának 
neve 

Szöveges 150    

PTG gyártójának 
székhelye 

Szöveges 150    

Felhasználói 
program neve 

Szöveges 100   
számítógép 
alapú Ptg. 

Szoftver gyártó 
neve 

Szöveges 150   
számítógép 
alapú Ptg. 

Szoftver gyártó 
székhelye 

Szöveges 150   
számítógép 
alapú Ptg. 

Adatbázis kezelő 
neve 

Szöveges 50   
számítógép 
alapú Ptg. 

Adatbázis kezelő 
verziószáma 

Szöveges 20   
számítógép 
alapú Ptg. 

adómemória 
megnevezése 

Szöveges 25   Taxaméter 

adómemória 
gyártójának neve 

Szöveges 150   Taxaméter 

adómemória 
gyártójának 
székhelye 

Szöveges 150   Taxaméter 

Új AP szám Szöveges 4    

Pénztárgép fajta Szöveges    
NORMAL, 
SPECIALIS, 
TAXAMETER 

Speciális 
pénztárgép 
kategória 

Szöveges 100 Xml lista  0..n 
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Pc alapú 
pénztárgép 

Szöveges    
PCALAPU, 
KISKASSZA 

Naplóállomány db Numerikus egész     

Csatolmány külön 
küldve 

logikai    I/N 

Határozat vagy 
végzés 

bináris  base64  Általában pdf 

Ptg. és perifériái 
dokumentáció 

bináris  base64  0..n 

Technikai 
dokumentáció(k) 

bináris  base64  0..n 

Kezelői leírás bináris  base64  0..n 

ptg és ptg 
nyomtató 
szervízkönyv 

bináris  base64  0..n 

Egyéb 
dokumentáció(k) 

bináris  base64  0..n 

AEE egységen 
engedélyezett 
szoftver bináris 
kódja 

bináris  base64  0..1 

 

B. Az adatokat kísérő boríték: 

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezőe
n 

átadandó 
adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Címzett szöveges 4  I Konstans: NAV 

DokTipusAzonosito szöveges   I 
Értékkészlet 
alapú  

DokTipusVerzio szöveges   I  

Adószám szöveges 8  I  

NAV ügyszám szöveges 10  N  

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A BFKH Pénztárgép szakrendszere a NAV részére automatikus adatszolgáltatást nyújt minden olyan 

esetben, amikor egy adott tétel/döntés jogerőre emelkedik.  

Ilyen döntések lehetnek a pénztárgép forgalmazási engedélyek  

o kiadása,  

o visszavonása , 

o módosítása, 

o kiterjesztése, 

o névátírása, illetve jogutódlása. 

A BFKH és a NAV közötti adatkommunikáció a Hivatali Kapu - Hivatali Kapu csatornán valósul meg. A 

NAV minden esetben válasz üzenetet küld, hogy az adatok átküldése sikeres volt-e. 

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

o A rendelkezésre állás vállalt célértéke:  99,38 % 

o A rendelkezésre állás számításának módja: 

 

Rövidítések Érték 
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TervÜi Tervezett üzemidő 160 óra/hónap 

KiesidőSaját Kieső idő - saját max. 0,5 óra/hónap 

KiesidőKülső Kieső idő - külső max. 0,5 óra/hónap 

TeljÜi Teljesített üzemidő 159 óra/hónap 

Számítási módszer 

TeljÜi 

=TervÜi - KiesidőSaját - 

KiesidőKülső 160-1 = 159 

RÁ =TeljÜi / TervÜi 159/160 = 99,38 % 

 

A rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A rendelkezésre állás rendes 

üzemmenet során 100%, azonban külső fél és/vagy a BFKH informatikai rendszereiben történő nem 

várt esemény (NTG hálózati hiba, szerver meghibásodás, stb.) következtében fennállhat 100%-nál 

alacsonyabb célérték is. Havi 1 óra kiesést feltételezve a rendelkezésre állás 99,38%-ban realizálódik, 

amelytől függetlenül az adat igénylők kiszolgálása folyamatosnak tekintető. 

 

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az átadott információ hitelességét a következő eljárások és megoldások biztosítják: 

A. Ügyviteli eljárások 

o Új pénztárgép forgalmazási kérelmek befogadása, 

o Érvényes engedélyek módosítása, 

o Érvényes engedélyek visszavonása, 

o Érvényes engedélyek kiterjesztése, 

o Érvényes engedélyek névátírása, 

o Érvényes engedélyek jogutódlása. 

 

B. Ellenőrzési eljárások 

o Kérelmek mellékleteként benyújtott dokumentáció és műszaki-, informatikai eszközök 

megfelelőségének ellenőrzése dokumentáció és működés vizsgálattal. 

 

C. Adattisztítási megoldások 

o Hiányos, illetve nem megfelelő dokumentáció esetén hiánypótlásra történő felhívás 

(végzés). 

o A hiánypótlásként benyújtott dokumentáció megfelelőségének ellenőrzése, a módosított 

adatok rögzítése a nyilvántartásban. 

 

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

A BFKH Pénztárgép szakrendszere a NAV részére automatikus adatszolgáltatást nyújt minden olyan 

esetben, amikor egy adott tétel/döntés jogerőre emelkedik. 
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2.1.5.3. Pénztárgép – 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 

o A BFKH az Információátadási Szabályzatot a módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül módosítja. 

o Az információátadási szabályzat módosítását és megszűnésének a tényét a BFKH a módosítás 
hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal teszi közzé és küldi meg az Elektronikus 
Ügyintézési Felügyeletnek. 

o Az információátadási megállapodás módosítását, illetve megszűnését az együttműködő szerv a 
módosítás hatálybalépését, illetve a megállapodás megszűnését megelőzően jelenti be az 
Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek. 

o Az információátadási szabályzat, valamint módosítása legkorábban a közzétételét követő 15. 
napon lép hatályba. 

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

o A BFKH köteles az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére a szolgáltatás nyújtásának 
megszüntetése előtt legalább 90 nappal a szolgáltatás befejezését bejelenteni, és azt az 
elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzétenni.  

o A BFKH a bejelentést követően is gondoskodik a megállapodások alapján vállalt vagy 

jogszabály által kötelezően előírt szolgáltatási időszak biztosításáról.  

3. Együttműködő szerv Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési 

szakterülete 

3.1. Információforrások regiszterének tartalma 

3.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 

A. Mezőgazdasági termékek engedélyezése vonatkozásában 

o A Bizottság (EU) 2016/1237 (2016. május 18.) felhatalmazáson alapuló rendelete az 

1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek 

rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről és az 

1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ilyen engedélyekhez letétbe 

helyezett biztosítékok felszabadításáról és visszatartásáról szóló szabályok tekintetében 

való kiegészítéséről, a 2535/2001/EK, az 1342/2003/EK, a 2336/2003/EK, a 951/2006/EK, 

a 341/2007/EK és a 382/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 2390/98/EK, 

az 1345/2005/EK, a 376/2008/EK és az 507/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül 

helyezéséről; 

o A Bizottság (EU) 2016/1239. (2016. május 18.) végrehajtási rendelete az 1308/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeleteknek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere 

tekintetében történő alkalmazására; 

o A Bizottság (EU) 1301/2006/EK (2006. augusztus 31.) rendelete az importengedélyek 

rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére 

vonatkozó közös szabályok megállapításáról; 

 

B. Ipari termékek engedélyezése vonatkozásában 

o Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/478 RENDELETE (2015. március 

11.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról; 
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o Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/755 RENDELETE (2015. április 29.) 

az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról; 

 

C. Kábítószer-prekurzorok engedélyezése vonatkozásában 

o AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 273/2004/EK RENDELETE (2004. február 11.) 

a kábítószer-prekurzorokról; 

o A TANÁCS 111/2005/EK RENDELETE (2004. december 22.) a kábítószer-prekurzoroknak 

a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó 

szabályok megállapításáról; 

o A Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. április 24.) a 

kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 

kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon 

követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet 

kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről; 

o a Bizottság (EU) 2015/1013 végrehajtási rendelete (2015. június 25.) a kábítószer-

prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a 

kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon 

követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre 

vonatkozó szabályok megállapításáról; 

o 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes 

hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról; 

 

D. Nem harmonizált engedélyezés vonatkozásában 

o 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő 

jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről; 

o Kettős felhasználású és szankcióval érintett nem kettős felhasználású termékek 

vonatkozásában; 

o 428/2009/EK tanácsi rendelet a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, 

brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer 

kialakításáról; 

o 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi 

forgalmának engedélyezéséről; 

 

E. Haditechnikai termékek, szolgáltatások engedélyezése vonatkozásában 

o 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai 

szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről; 

o 2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 

törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes 

törvényi rendelkezések megállapításáról; 

o 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a 

vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól; 

 

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 33. § (1) 

bekezdése alapján elektronikus ügyintézés esetén az egyes iratkezelési feladatok olyan 

szakrendszerben is megvalósíthatóak, amelynek alapfunkciója nem az iratkezelési műveletek 

végrehajtásának támogatása, továbbá ugyanezen jogszabályhely (5) bekezdése értelmében az 

elektronikus iratokat az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás szabályai szerint vagy más olyan 

irattárolási megoldás alkalmazásával kell megőrizni, amely az elektronikus irat hitelességének tartós 

megőrzését is biztosítja. 

 

A. Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása: 

o mezőgazdasági termékek behozatalának engedélyezése; 

o ipari termékek behozatalának engedélyezése; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R1011-20150627&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1013&rid=1
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o kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele, 

kivitelének, behozatalának engedélyezése; 

o egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt 

átlépő kereskedelmének engedélyezése; 

o a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos exportengedélyek, transzferengedélyek, 

brókerengedélyek, tranzitengedélyek és importigazolások kiadása, illetve bevonása; 

o szankcióval érintett nem kettős felhasználású termékek exportellenőrzése; 

o haditechnikai eszközök külkereskedelmének engedélyezése; 

o hadiipari gyártás-és szolgáltatásfelügyelet. 

 

B. Kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása: 

o Eljárást megszüntető végzés – hiánypótlás miatt 

o Eljárást megszüntető végzés – kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása miatt 

o Eljárást megszüntető végzés – kérelem visszavonása miatt 

o Elutasító határozat – jogszabály alapján 

o Elutasító határozat – szakhatósági vagy társhatósági döntés miatt 

o Engedélyezési eljárás alá vonást elrendelő határozat 

o Engedélyokmány / importigazolás kiadása 

o Engedélyt visszavonó határozat 

o Felügyeleti okmány kiadása 

o Függő hatályú döntés 

o Határozat bankgarancia felszabadításáról 

o Határozat bírság kiszabásáról 

o Határozat biztosíték visszatartásáról 

o Határozat engedély kiadásáról 

o Határozat figyelmeztetésről  

o Határozat jogszabály alapján engedélyezési eljárás alá tartozásról 

o Határozat nyilvántartásba vételről 

o Határozat nyilvántartásból való törlésre jogszabály alapján  

o Határozat nyilvántartásból való törlésről saját kérésre 

o Határozat tevékenység tiltott voltának megállapításáról  

o Helyszíni ellenőrzésről értesítés, vizsgálati program és jegyzőkönyv 

o Hiánypótlási végzés 

o Nyilatkozattételre felhívó végzés 

o Társ- vagy szakhatóságok megkeresése 

o Végzés bankgarancia részbeni felszabadításáról 

o Végzés biztosíték visszafizetésének felfüggesztéséről 

 

C. Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása: 

o A szakterület vonatkozásában nem értelmezhető. 
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3.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel 

helye 
Közhiteles 

(Igen/Részben/Nem) 
Jogszabályi 
hivatkozás 

Integrált Külkereskedelmi 
Engedélyezési Rendszer -
AGRÁR nyilvántartás 
(IKER – AGRÁR) 

Kiviteli, behozatali engedélyek 
tartalmának nyilvántartása, az 
engedély okmányok 
kibocsátása 

Nem Nincs Nem 

A Bizottság (EU) 
2016/1237 (2016. 
május 18.) 
felhatalmazáson 
alapuló rendelete  
A Bizottság (EU) 
2016/1239. (2016. 
május 18.) 
végrehajtási rendelete  
A Bizottság (EU) 
1301/2006/EK (2006. 
augusztus 31.) 
rendelete  

Integrált Külkereskedelmi 
Engedélyezési Rendszer -
IPAR nyilvántartás 
(IKER – IPAR) 

Kiviteli, behozatali engedélyek 
tartalmának nyilvántartása, az 
engedély okmányok 
kibocsátása 

Nem Nincs Nem 

Az EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 
2015/478 
RENDELETE (2015. 
március 11.) 
Az EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 
2015/755 
RENDELETE (2015. 
április 29.)  

Integrált Külkereskedelmi 
Engedélyezési Rendszer -
PREKURZOR nyilvántartás 
(IKER – PREKURZOR) 

Kiviteli, behozatali engedélyek 
tartalmának nyilvántartása, az 
engedély okmányok 
kibocsátása 

Nem Nincs Nem 

AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS 273/2004/EK 
RENDELETE (2004. 
február 11.)  
A TANÁCS 
111/2005/EK 
RENDELETE (2004. 
december 22.)  
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A Bizottság (EU) 
2015/1011 
felhatalmazáson 
alapuló rendelete 
(2015. április 24.)  
A Bizottság (EU) 
2015/1013 
végrehajtási rendelete 
(2015. június 25.)  
159/2005. (VIII. 16.) 
Korm. rendelet  

Integrált Külkereskedelmi 
Engedélyezési Rendszer - 
Nem harmonizált 
engedélyezés nyilvántartás 
(IKER – Nem harmonizált) 

Kiviteli, behozatali engedélyek 
tartalmának nyilvántartása, az 
engedély okmányok 
kibocsátása 

Nem Nincs Nem 
52/2012. (III. 28.) 
Korm. rendelet  

A kettős felhasználású és 
szankcióban érintett nem 
kettős felhasználású 
termékekre kiadott 
engedélyek/ 
importigazolások 
nyilvántartása  
(TRACKER) 

A kettős felhasználású és 
szankcióban érintett nem kettős 
felhasználású termékekre 
kiadott engedélyek/ 
importigazolások adatai 

Nem Nincs Nem 
428/2009/EK tanácsi 
rendelet. 

Haditechnikai termékek, 

szolgáltatások 

(Haditechnika) 

haditechnikai 
külkereskedelemre, valamint 
haditechnikai gyártás és/vagy 
szolgáltatás végzésére, ill. 
tevékenységekre együttesen 
feljogosító tevékenységi 
engedélyek, forgalmi, 
tárgyalási, tranzit és 
brókerengedélyek adatai 

Nem Nincs Nem 

2005. évi CIX. törvény,  
2004. évi XXIX. 
törvény,  
156/2017. (VI. 16.) 
Korm. rendelet 

3.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

A szakterület a felsorolt nyilvántartásokban adatot közhitelesen nem tart nyilván. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R1011-20150627&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R1011-20150627&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R1011-20150627&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R1011-20150627&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1013&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1013&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1013&rid=1
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3.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható (I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Szakterület Szakterület Elsődleges  N I Automatikus IKER - AGRÁR 

Engedély száma Engedély száma Elsődleges  N I Automatikus IKER - AGRÁR 

Kérelmező / 
átruházott cég 
adószáma 

Kérelmező / 
átruházott cég 
adószáma 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - AGRÁR 

Érvényesség 
kezdete 

Érvényesség 
kezdete 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - AGRÁR 

Érvényesség vége 
Érvényesség 
vége 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - AGRÁR 

Kérelem beérkezés 
dátuma 

Kérelem 
beérkezés 
dátuma 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - AGRÁR 

KN kód(ok) KN kód(ok) Elsődleges  N I Automatikus IKER - AGRÁR 

Mennyiség Mennyiség Elsődleges  N I Automatikus IKER - AGRÁR 

Mennyiségi egység 
Mennyiségi 
egység 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - AGRÁR 

Származási ország 
kódja 

Származási 
ország kódja 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - AGRÁR 

VP sorszám VP sorszám Elsődleges  N I Automatikus IKER - AGRÁR 

Tranzakció típusa Tranzakció típusa Elsődleges  N I Automatikus IKER - AGRÁR 

Engedély típusa Engedély típusa Elsődleges  N I Automatikus IKER - AGRÁR 

        

Szakterület Szakterület Elsődleges  N I Automatikus IKER - IPAR 

Engedély típusa Engedély típusa Elsődleges  N I Automatikus IKER - IPAR 

Engedély száma Engedély száma Elsődleges  N I Automatikus IKER - IPAR 

VP sorszám VP sorszám Elsődleges  N I Automatikus IKER - IPAR 

Adószám Adószám Elsődleges  N I Automatikus IKER - IPAR 

Tranzakció típusa Tranzakció típusa Elsődleges  N I Automatikus IKER - IPAR 

Érvényesség 
kezdete 

Érvényesség 
kezdete 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - IPAR 

Érvényesség vége 
Érvényesség 
vége 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - IPAR 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható (I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Kérelem beérkezés 
dátuma 

Kérelem 
beérkezés 
dátuma 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - IPAR 

Vámtarifaszám Vámtarifaszám Elsődleges  N I Automatikus IKER - IPAR 

Összes mennyiség 
vámtarifa szerint 

Összes 
mennyiség 
vámtarifa szerint 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - IPAR 

Mennyiségi egység 
Mennyiségi 
egység 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - IPAR 

Országkód Országkód Elsődleges  N I Automatikus IKER - IPAR 

        

Szakterület Szakterület Elsődleges  N I Automatikus IKER - Prekurzor 

Engedély típusa Engedély típusa Elsődleges  N I Automatikus IKER - Prekurzor 

Engedély száma Engedély száma Elsődleges  N I Automatikus IKER - Prekurzor 

Importőr adószáma 
Kérelmező / 
átruházott cég 
adószáma 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - Prekurzor 

Érvényesség 
kezdete 

Érvényesség 
kezdete 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - Prekurzor 

Érvényesség vége 
Érvényesség 
vége 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - Prekurzor 

Kérelem beérkezés 
dátuma 

Kérelem 
beérkezés 
dátuma 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - Prekurzor 

KN kódja KN kód(ok) Elsődleges  N I Automatikus IKER - Prekurzor 

Nettó tömeg Mennyiség Elsődleges  N I Automatikus IKER - Prekurzor 

Mennyiségi egység 
Mennyiségi 
egység 

Elsődleges  N I Automatikus IKER - Prekurzor 

VP sorszám VP sorszám Elsődleges  N I Automatikus IKER - Prekurzor 

Tranzakció típusa Tranzakció típusa Elsődleges  N I Automatikus IKER - Prekurzor 

        

Szakterület Szakterület Elsődleges  N I Automatikus 
IKER - Nem 
harmonizált 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható (I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Engedély száma Engedély száma Elsődleges  N I Automatikus 
IKER - Nem 
harmonizált 

Kérelmező 
adószáma 

Kérelmező / 
átruházott cég 
adószáma 

Elsődleges  N I Automatikus 
IKER - Nem 
harmonizált 

Érvényesség 
kezdete 

Érvényesség 
kezdete 

Elsődleges  N I Automatikus 
IKER - Nem 
harmonizált 

Érvényesség vége 
Érvényesség 
vége 

Elsődleges  N I Automatikus 
IKER - Nem 
harmonizált 

Kérelem beérkezés 
dátuma 

Kérelem 
beérkezés 
dátuma 

Elsődleges  N I Automatikus 
IKER - Nem 
harmonizált 

Termék kódja KN kód(ok) Elsődleges  N I Automatikus 
IKER - Nem 
harmonizált 

Mennyiség Mennyiség Elsődleges  N I Automatikus 
IKER - Nem 
harmonizált 

Mennyiségi egység 
Mennyiségi 
egység 

Elsődleges  N I Automatikus 
IKER - Nem 
harmonizált 

Rendeltetési / 
származási ország 
/ országcsoport 
kódja 

Származási 
ország kódja 

Elsődleges  N I Automatikus 
IKER - Nem 
harmonizált 

VP sorszám VP sorszám Elsődleges  N I Automatikus 
IKER - Nem 
harmonizált 

Tranzakció típusa Tranzakció típusa Elsődleges  N I Automatikus 
IKER - Nem 
harmonizált 

Engedély típusa Engedély típusa Elsődleges  N I Automatikus 
IKER - Nem 
harmonizált 

        

Engedély szám Engedély szám Elsődleges  N I Automatikus TRACKER 

Adószám Adószám Elsődleges  N I Automatikus TRACKER 

Hatályosság 
kezdete 

Hatályosság 
kezdete 

Elsődleges  N I Automatikus TRACKER 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható (I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Hatályosság vége Hatályosság vége Elsődleges  N I Automatikus TRACKER 

Érvényesség 
kezdete 

Érvényesség 
kezdete 

Elsődleges  N I Automatikus TRACKER 

VP azonosító 
VPID/EORI 
azonosító 

Elsődleges  N I Automatikus TRACKER 

Vámtarifa szám Vámtarifa szám Elsődleges  N I Automatikus TRACKER 

Származási / 
Rendeltetési 
országkód 

Származási / 
Rendeltetési 
országkód 

Elsődleges  N I Automatikus TRACKER 

Keret mennyiség Keret mennyiség Elsődleges  N I Automatikus TRACKER 

Mennyiségi egység 
Mennyiségi 
egység 

Elsődleges  N I Automatikus TRACKER 

Engedély okmány Engedély okmány Elsődleges  N I Automatikus TRACKER 

VP sorszám VP sorszám Elsődleges  N I Automatikus TRACKER 

Tranzakció típusa Tranzakció típusa Elsődleges  N I Automatikus TRACKER 

        

Engedély típusa Engedély típusa Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 

Szakterület Szakterület Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 

Engedély száma Engedély száma Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 

VP sorszám VP sorszám Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 

Adószám Adószám Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 

Tranzakció típusa Tranzakció típusa Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 

Érvényesség 
kezdete 

Érvényesség 
kezdete 

Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 

Érvényesség vége 
Érvényesség 
vége 

Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 

Kérelem beérkezés 
dátuma 

Kérelem 
beérkezés 
dátuma 

Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 

Szállítóeszköz 
azonosító 

Szállítóeszköz 
azonosító 

Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 

Vámtarifaszám Vámtarifaszám Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 

Összes mennyiség Összes Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 
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Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható (I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

vámtarifa szerint mennyiség 
vámtarifa szerint 

Mennyiségi egység 
Mennyiségi 
egység 

Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 

Országkód Országkód Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 

Engedély okmány Engedély okmány Elsődleges  N I Automatikus Haditechnika 
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3.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

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

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

3.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító 
Együttműködés 

formája 
Gyakoriság 

Nyilváno
s/Nem 

nyilváno
s 

Nem nyilvános esetén a 
jelölés indoklása 

     

VámEgyablak 
– ID1 

automatikus eseményalapú Nem 

Érzékeny, közbiztonságra, 
nemzetbiztonságra 

veszélyes adatokat és 
üzleti titkokat tartalmaz 

 

3.1.5.2. VámEgyablak – ID1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés indoklása: Érzékeny, közbiztonságra, nemzetbiztonságra veszélyes 

adatokat és üzleti titkokat tartalmaz. 

 

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

leírása 

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezőe
n 

átadandó 
adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Agrár      

Engedély száma szöveges 13  I  

Kérelmező / 
átruházott cég 
adószáma 

szöveges 13  I  

Érvényesség 
kezdete 

dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

Érvényesség vége dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

Kérelem beérkezés 
dátuma 

dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

KN kód(ok) szöveges 10  I  

Mennyiség numerikus valós 11,3  I  

Mennyiségi egység szöveges 3  I  

Származási ország 
kódja 

szöveges 2  I  

VP sorszám numerikus egész   I 
Az engedély 
verziószáma, 1-
től indul. 

Tranzakció típusa szöveges 1  I 

Új engedély: U 
Engedély 
módosítás: M 
Engedély törlés: 
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Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezőe
n 

átadandó 
adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

T 

Engedély típusa szöveges 4  I 
Értékkészlet 
alapú 

Szakterület szöveges 5  I  

Ipar      

Engedély típusa szöveges 4  I 
Értékkészlet 
alapú 

Szakterület szöveges 5  I  

Engedély száma szöveges 20  I  

VP sorszám numerikus egész   I 
Az engedély 
verziószáma, 1-
től indul. 

Adószám szöveges 13  I  

Tranzakció típusa szöveges 1  I 

Új engedély: U 
Engedély 
módosítás: M 
Engedély törlés: 
T 

Érvényesség 
kezdete 

dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

Érvényesség vége dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

Kérelem beérkezés 
dátuma 

dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

Vámtarifaszám szöveges 10  I  

Összes mennyiség 
vámtarifa szerint 

numerikus 17  I  

Mennyiségi egység szöveges 3  I  

Származási, 
rendeltetési ország 
kódja 

szöveges 2  I  

Engedély okmány bináris  base64 N pdf 

Prekurzor      

Szakterület szöveges 9  I  

Engedély típusa szöveges 4  I 
Értékkészlet 
alapú 

Engedély száma szöveges 15  I  

Importőr adószáma szöveges 8  I  

Érvényesség 
kezdete 

dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

Érvényesség vége dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

Kérelem beérkezés 
dátuma 

dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

KN kódja szöveges 10  I  

Nettó tömeg numerikus valós 14,3  I  

Mennyiségi egység szöveges 3  I Értéke: KGM 

VP sorszám numerikus egész   I 
Az engedély 
verziószáma, 1-
től indul. 
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Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezőe
n 

átadandó 
adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Tranzakció típusa szöveges 1  I 

Új engedély: U 
Engedély 
módosítás: M 
Engedély törlés: 
T 

Nem harmonizált      

Szakterület szöveges 5  I  

Engedély száma szöveges 7  I  

Kérelmező 
adószáma 

szöveges 8  I  

Érvényesség 
kezdete 

dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

Érvényesség vége dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

Kérelem beérkezés 
dátuma 

dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

Termék kódja szöveges 10  I  

Mennyiség numerikus valós 17,2  I  

Mennyiségi egység szöveges 3  I  

Rendeltetési / 
származási ország 
/ országcsoport 
kódja 

szöveges 2  I  

VP sorszám numerikus egész   I 
Az engedély 
verziószáma, 1-
től indul. 

Tranzakció típusa szöveges 1  I 

Új engedély: U 
Engedély 
módosítás: M 
Engedély törlés: 
T 

Engedély típusa szöveges 4  I 
Értékkészlet 
alapú 

Tracker      

Engedély szám 
szöveges 

30  I  

Adószám 
szöveges 

13  N  

Hatályosság 
kezdete 

dátum 
 xsi:dateTime N 

Időpont rész 
nullákkal 
feltöltve 

Hatályosság vége 
dátum 

 xsi:dateTime N 
Időpont rész 
nullákkal 
feltöltve 

Érvényesség 
kezdete 

dátum és időpont 
 xsi:dateTime I  

VP azonosító 
szöveges 

12  N  

Vámtarifa szám 
szöveges 

8  N  

Származási / 
Rendeltetési 
országkód 

szöveges 
2  N  
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Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezőe
n 

átadandó 
adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Keret mennyiség 
numerikus valós 

  N  

Mennyiségi egység 
szöveges 

3  N  

Engedély okmány 
bináris 

 base64 N Jellemzően pdf 

VP sorszám numerikus egész   I 
Az engedély 
verziószáma, 1-
től indul. 

Tranzakció típusa szöveges 1  I 

Új engedély: U 
Engedély 
módosítás: M 
Engedély törlés: 
T 

Haditechnika      

    I  

Engedély típusa szöveges 4  I 
Értékkészlet 
alapú 

Szakterület szöveges 5  I  

Engedély száma szöveges 20  I  

VP sorszám numerikus egész   I 
Az engedély 
verziószáma, 1-
től indul. 

Adószám szöveges 13  I  

Tranzakció típusa szöveges 1  I 

Új engedély: U 
Engedély 
módosítás: M 
Engedély törlés: 
T 

Érvényesség 
kezdete 

dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

Érvényesség vége dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

Kérelem beérkezés 
dátuma 

dátum  
YYYY-MM-
DDT24HH:MI:S
S+01:00 

I  

Szállítóeszköz 
azonosító 

szöveges 15  I  

Vámtarifaszám szöveges 10  I  

Összes mennyiség 
vámtarifa szerint 

numerikus 17  I  

Mennyiségi egység szöveges 3  I  

Országkód szöveges 2  I 
Származási, 
rendeltetési 
ország kódja 

Engedély okmány bináris  base64 N pdf 

3.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Azon esetekben, amikor vámeljáráshoz köthető hatósági eljárásról szóló döntések keletkeznek, a 

BFKH érintett szakrendszerei a NAV-ot automatikusan értesítik. 

Ilyen döntések lehetnek pl.: 

o Új engedély kiadás, 
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o Engedély módosítás, 
o Engedély hosszabbítás 
o Engedély visszavonás. 

A BFKH és a NAV közötti adatkommunikációs csatornát az IBM WebSphere MQ biztosítja. A NAV 

minden esetben válasz üzenet küld arról, hogy az adatok átküldése sikeres volt-e. 

3.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

o A rendelkezésre állás vállalt célértéke:  99,38 % 

o A rendelkezésre állás számításának módja: 

 

Rövidítések Érték 

TervÜi Tervezett üzemidő 160 óra/hónap 

KiesidőSaját Kieső idő - saját max. 0,5 óra/hónap 

KiesidőKülső Kieső idő - külső max. 0,5 óra/hónap 

TeljÜi Teljesített üzemidő 159 óra/hónap 

Számítási módszer 

TeljÜi 
=TervÜi - KiesidőSaját - 

KiesidőKülső 
160-1 = 159 

RÁ =TeljÜi / TervÜi 159/160 = 99,38 % 

 

A rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A rendelkezésre állás rendes 

üzemmenet során 100%, azonban külső fél és/vagy a BFKH informatikai rendszereiben történő nem 

várt esemény (NTG hálózati hiba, szerver meghibásodás, stb.) következtében fennállhat 100%-nál 

alacsonyabb célérték is. Havi 1 óra kiesést feltételezve a rendelkezésre állás 99,38%-ban realizálódik, 

amelytől függetlenül az adat igénylők kiszolgálása folyamatosnak tekintető.  

 

3.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az átadott információ hitelességét a következő eljárások és megoldások biztosítják: 

A. Ügyviteli eljárások 

o Kérelem befogadása, 

o Engedély/importigazolás kibocsátása, vagy kérelem elutasítása, vagy eljárás 

megszüntetése, 

o Érvényes engedély módosítása, 

o Érvényes engedély hosszabbítása, 

o Érvényes engedély visszavonása, törlése, 

o társhatóságok megkeresése. 

 

B. Ellenőrzési eljárások 

o Kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció valóságtartalmának, 

eredetiségének ellenőrzése. 

o A szakrendszerben történő rögzítés során az adatok automatikus ellenőrzése. 
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C. Adattisztítási megoldások 

o Hiányos, illetve nem megfelelő dokumentáció esetén hiánypótlásra történő felhívás 

(végzés). 

o A hiánypótlásként benyújtott dokumentáció megfelelőségének ellenőrzése, a módosított 

adatok rögzítése a nyilvántartásban. 

3.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Azon esetekben, amikor vámeljáráshoz köthető hatósági eljárásról szóló döntések keletkeznek, a BFKH 

érintett szakrendszerei az elektronikus információátadási felületen a NAV-ot automatikusan értesítik. 

3.1.5.3. VámEgyablak – ID1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

o A BFKH az Információátadási Szabályzatot a módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül módosítja. 

o Az információátadási szabályzat módosítását és megszűnésének a tényét a BFKH a módosítás 
hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal teszi közzé és küldi meg az Elektronikus 
Ügyintézési Felügyeletnek. 

o Az információátadási megállapodás módosítását, illetve megszűnését az együttműködő szerv a 
módosítás hatálybalépését, illetve a megállapodás megszűnését megelőzően jelenti be az 
Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek. 

o Az információátadási szabályzat, valamint módosítása legkorábban a közzétételét követő 15. 
napon lép hatályba. 

3.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

o A BFKH köteles az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére a szolgáltatás nyújtásának 
megszüntetése előtt legalább 90 nappal a szolgáltatás befejezését bejelenteni, és azt az 
elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzétenni.  

o A BFKH fa bejelentést követően is gondoskodik a megállapodások alapján vállalt vagy 
jogszabály által kötelezően előírt szolgáltatási időszak biztosításáról.  

o Ha a szolgáltatás nyújtását nem jogszabály írja elő kötelezően, az Elektronikus Ügyintézési 
Felügyelet jogosult a szolgáltatás megszüntetésének idejét legfeljebb 6 hónappal elhalasztani, 
ha a szolgáltatás nyújtásának megszüntetése az elektronikus ügyintézés során zavarokat 
okozhat. A BFKH - ha a szolgáltatást nem jogszabályi kötelezés alapján nyújtja - mentesülhet e 
szolgáltatási kötelezettsége alól, ha teljes értékűen azonos, a felügyelet nyilvántartásában 
szereplő szolgáltatás az igénybevevők rendelkezésére áll, az átállásra elegendő időt biztosít, és 
az igénybevevők esetleges átállási költségét a tevékenységét megszüntető szolgáltató viseli. 
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4. Az együttműködő szerv Kárpótlási szakterülete 

4.1. Információforrások regiszterének tartalma 

4.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 

A. Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése 

o A kárpótlási hatóság hatásköre és illetékessége az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 7. §, 

valamint 14. §-ának a-d) pontján alapul. 

o A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 6. 

függeléke a 39/2016. (XII.30.) Mvm utasítás mellékletének (BFKH szervezeti egységei, 

szervezeti egységének feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete) 

12.5 pontja alatt van nevesítve a kárpótlás. 

o A 39/2016. (XII.30.) Mvm utasítás mellékletének 1. § 4 szerint a kormányhivatalok 

alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása alapján a kárpótlás a 

036020 kormányzati funkciószám alatt szerepel a jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, 

kárenyhítés, kárpótlás címszó alatt. 

 

B. Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása: 

o 17/1964. (VIII. 8.) Kormányrendelet az egyes magyar állampolgároknak Csehszlovákiában, 

illetve Jugoszláviában társadalmi tulajdonba vett vagyontárgyaiért járó kártalanításról, 

hatósági bizonyítvány kiállítása; 

o 1997. évi XXIX. Törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul 

megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról, határozat 

meghozatala; 

o 31/2003. (III.27.) Kormányrendelet az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás 

végrehajtásáról, határozat meghozatala; 

o 267/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján állásfoglalást készít a NYUFIG részére. 

 

C. Az alábbi felsorolásban szereplő jogszabályok szerint részt vesz az ügyfelek 

társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésében: 

o 93/1990. (XI.21.) Kormányrendelet az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, 

az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a 

korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot 

korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi 

helyzetének rendezéséről, összesített hatósági bizonyítvány kiállítása, elutasító határozat 

meghozatala; 

o 74/1991. (VI.10.) Kormányrendelet az 1938—1945 közötti időszakban faji vagy 

nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, 

munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt 

személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről, összesített 

hatósági bizonyítvány kiállítása, elutasító határozat meghozatala; 

o 51/1992. (III.18.) Kormányrendelet a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos 

pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről, összesített hatósági bizonyítvány 

kiállítása, elutasító határozat meghozatala; 

o 174/1992. (XII.29.) Kormányrendelet az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból 

hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek 

társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről, összesített hatósági 

bizonyítvány kiállítása, elutasító határozat meghozatala; 
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D. Kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása: 

o Az adott bekezdés a szakterület vonatkozásában nem értelmezhető. 

 

E. Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása: 

o Az adott bekezdés a szakterület vonatkozásában nem értelmezhető. 
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4.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel 

helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/

Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

SZEMELYI 32 

A hivatkozott jogszabály alapján 

beadott kérelmek, valamint a 

meghozott intézkedések és 

döntések adatainak a 

nyilvántartása, valamint a megítélt 

kárpótlási jegyek kifizetéséhez 

szükséges adatok átadása a K&H 

banknak, valamint a megítélt 

életjáradékról vagy egyösszegű 

kifizetésről adatok küldése a 

NYUFIG-nak. 

(adatbázis: REXLIB fájlkezelő) 

Zárt, új igény nem adható be. 

Nem nincs részben 1992. évi XXXII. tv. 

NG Nemzeti Gondozási 
díj 

A hivatkozott jogszabály alapján 

beadott kérelmek, valamint a 

meghozott intézkedések és 

döntések adatainak a 

nyilvántartása, valamint a megítélt 

nemzeti gondozási díjról a 

kifizetéshez szükséges adatok 

küldése a NYUFIG-nak. 

(adatbázis: REXLIB fájlkezelő, 

egy adatbázisban a SZEMELYI 

32-vel) 

Zárt, új igény nem adható be. 

Nem nincs részben 1992. évi LII. törvény 
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SZEMELYI 29 

(hivatalból intézendők 

+10%) 

A hivatkozott jogszabály alapján a 

hivatalból intézendő ügyekben 

meghozott intézkedések és 

döntések adatainak a 

nyilvántartása, valamint a megítélt 

kárpótlási jegyek kifizetéséhez 

szükséges adatok átadása a K&H 

banknak, valamint a megítélt 

életjáradékról vagy egyösszegű 

kifizetésről adatok küldése a 

NYUFIG-nak. 

(adatbázis: REXLIB fájlkezelő) 

Adatbázisa összevonva a 

SZEMELYI UJ29-el. Zárt, új igény 

nem adható be. 

Nem nincs részben 

1997. évi XXIX. tv. 

(az 1992. évi XXXII. tv. 

2/A. § (1) és 2/B § (1) –

bekezdésekben 

meghatározott sérelmek 

után járó kárpótlás 

emelése hivatalból) 

SZEMELYI UJ29 

(új beadványok) 

A hivatkozott jogszabály alapján 

beadott új kérelmek, valamint a 

meghozott intézkedések és 

döntések adatainak a 

nyilvántartása, valamint a megítélt 

kárpótlási jegyek kifizetéséhez 

szükséges adatok átadása a K&H 

banknak, valamint a megítélt 

életjáradékról vagy egyösszegű 

kifizetésről adatok küldése a 

NYUFIG-nak. 

(adatbázis: REXLIB fájlkezelő) 

Zárt, új igény nem adható be. 

Adatbázisa összevonva a 

SZEMELYI 29-el. 

Nem nincs részben 

1997. évi XXIX. tv. új 

kérelmekre vonatkozó 

része 
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NYUGDÍJ-KIEG 

A hivatkozott jogszabály alapján 

beadott kérelmek, valamint a 

meghozott intézkedések és 

döntések adatainak a 

nyilvántartása, valamint a megítélt 

életjáradékról a kifizetéshez 

szükséges adatok küldése a 

NYUFIG-nak. 

(adatbázis: REXLIB fájlkezelő) 

Nyitott, új igény beadható. 

Nem nincs részben 

Nyugdíjkiegészítés: 

93/1990 (XII.21.) Korm. 

rendelet 

74/1991., 174/1992., 

illetve az 51/1992. 

kormányrendeletek 

ÉLET – KIEG  (KKIEG) 

A nyilvántartás a hivatkozott 

jogszabály alapján egyes 

egyösszegű határozatok 

hivatalból történt kiegészítő 

döntéseinek az adatait 

tartalmazza. 

A kifizetésekkel járó határozatok 

esetében a HK (Hadigondozottak 

Közalapítványa) felé küld és tárol 

adatokat. 

(adatbázis: Informix) 

Zárt, új igény nem adható be. 

Nem nincs részben 

31/2003 (III.27.) Korm. 

rendelet 

2002. évi LXII. 

költségvetési törvény 

101. §. (4) bekezdés 
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ELET2006 és 

MUSZ2006 

A nyilvántartás, a jogszabályban 

foglaltak szerint beadott kérelmek 

és a meghozott intézkedések és 

döntések adatait tartalmazza. 

A kifizetésekkel járó határozatok 

esetében a HK (Hadigondozottak 

Közalapítványa) felé küld és tárol 

adatokat. 

(adatbázis: Informix) 

Zárt, új igény nem adható be. 

Nem nincs részben 2006. évi XLVII. törvény 
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4.1.3. A SZEMELYI 32 nyilvántartás 

4.1.3.1. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre  

Közhiteles adat rövid neve 
Közhiteles adat 

értelmezése 
Nyilvános 

(I/N) 
Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

határozatba foglalt megállapítás 
ténye 

kárpótlás megállapítása, 
vagy elutasítása a 

kérelmező felé 
N I Egyszerű SZEMELYI32 

hatósági bizonyítványba foglalt 
törzsszám, összeg 

igazolás a kárpótlás 
jogosultságára a NYUFIG 

felé 
N I Egyszerű SZEMELYI32 

 

4.1.3.2. A SZEMELYI 32 nyilvántartás által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid neve 
Adat 

értelmezése 
Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás 
módja 

(Egyszerű/ 
Automatiku

s) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

személyes adatok - elsődleges  N I Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 

igénylő neve 

vezetéknév, 
utónév,szüle

tési neve, 
leánykori 

név 

  N 
I 

Egyszerű  

igénylő állampolgársága    N 
I 

Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 

igénylő anyja neve    N 
I 

Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 

igénylő lakcíme    N 
I 

Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 
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igénylő születési helye, ideje     
N I 

Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 

igénylés jogcíme 

saját jogon, 
özvegyi / 

házastársi 
jogon 

  
N I 

Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 

sérelmet szenvedett neve  

vezetéknév, 
utónév, 

születési 
neve, 

leánykori 
név 

  
N I 

Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 

sérelmet szenvedett 
elhalálozásának dátuma 

   
N I 

Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 

sérelem időtartama     
N I 

Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 

sérelem jogcíme    
N I 

Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 

jogosult nyugdíj törzsszáma    
N I 

Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 

határozat típusa, száma 

helytadó, 
elutasító, 
részben 
helytadó 

  
N I 

Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 

kárpótlás típusa  

kárpótlási 
jegy, 

életjáradék, 
egyösszegű 

kifizetés 

  
N 

I Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 

megállapított kárpótlás 
összege 

   N I Egyszerű 
SZEMELYI kárpótlási 

adatbázis 
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4.1.3.3. A SZEMELYI 32 nyilvántartás információátadási felületei, szolgáltatásai  

4.1.3.3.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az együttműködő szerv információkat nyújthat. 

Azonosító Együttműködés formája Gyakoriság Nyilvános/Nem 
nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

Kárpótlási Rendszer 
4.0/Személyi Kárpótlás 

– ID1 

Egyszerű heti nem nyilvános 
személyes és 

különleges adat 

 

4.1.3.3.2 A Kárpótlási Rendszer 4.0/Személyi Kárpótlás – ID1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés indoklása: A személyes adatok és a különleges adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok.  

4.1.3.3.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat (adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa Adat hossza Adat formátuma 

Kötelezően 

átadandó adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési információk 

Név szöveges  szöveges I  

Születési idő dátum  dátum I  

Születési hely szöveges  szöveges I  

Anyja neve szöveges  szöveges I  

Lakcím szöveges  szöveges I  

TAJ numerikus egész  numerikus egész I  

Adóazonosító numerikus egész  numerikus egész I  

Ellátás megállapítása szöveg  szöveg I  
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Kifizetésre vonatkozó adatok dátum  dátum I  

Családtagok adatai szöveges  szöveges I  

Szüneteltetésre vonatkozó 

adatok 
dátum  dátum I  
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4.1.3.3.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A kárpótlásra vonatkoztatva az adatátadásnál figyelembe kell venni az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3. §-ának 3. a) pontját, mely a 

különleges adatokról rendelkezik. Hatósági megkeresés esetén belföldi jogsegély útján (hivatali 

kapun keresztül) kerülhet teljesítésre az adatátadás. A postai úton benyújtott adatátadás igénylését 

követően a belső szervezeti egység megbizonyosodik arról, hogy az új igénylő (nem magánszemély) 

által kért adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal rendelkező hatóságtól érkezett. 

Amennyiben az adatátadás teljesíthető, a belső szervezeti egység a határidők figyelembe vételével 

a kérelemnek eleget tesz. 

4.1.3.3.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

 

o A rendelkezésre állás vállalt célértéke:  98,75 % 

o A rendelkezésre állás számításának módja:   

 

Rövidítések Érték 

TervÜi Tervezett üzemidő  40 óra/hét 

KiesidőSaját 
a Szolgáltató tevékenysége miatti 

kieső idő 

max. 0.5 óra/hét 

TeljÜi Teljesített üzemidő 160 óra/hónap 

RÁ Rendelkezésre állás 98,75 % 

Számítási módszer  

TeljÜi =TervÜi-KiesidőSaját 160-2 = 158 óra/hónap 

RÁ =TeljÜi/TervÜi 158/160 = 98,75 % 

 

4.1.3.3.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

 

A belső szervezeti egység ügyintézője a Veritas Történetkutató Intézettől beszerzi az ügyfélhez 

tartozó papír alapú iratanyagokat és összeveti azokat a számítógépes nyilvántartással. A papír alapú 

iratokról hiteles másolatokat készít, a számítógépes nyilvántartásból kinyerhető adatok alapján pedig 

igazolást készít. Mindkét esetben a hivatal bélyegzője mellett „a másolat az eredetivel megegyezik” 

pecsétlenyomattal látják el az iratot. A belső szervezeti egység vezetője a kiadmányozásával 

hitelesíti a közölt adatok helytállóságát.  



oldal 40 / 95 

 

4.1.3.3.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

 

A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás a nyilvántartás aktuális, vagy korábbi (történeti) 

adataira irányul. Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás feltételeinek is az adatigénylés 

időpontjában kell fennállniuk, a jövőre nézve teljesített adatszolgáltatás nem értelmezhető. Így tehát 

az elsődleges adat változásáról az adatigénylő kizárólag egy újabb adatszolgáltatás iránti kérelem 

benyújtása útján szerezhet tudomást. Ez alól természetesen kivételt jelent, ha a nyilvántartó észleli, 

hogy hibás adatot szolgáltatott az adatigénylő részére, ebben az esetben az adatszolgáltatást 

helyesbíti. 

4.1.3.3.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály teszi lehetővé. Az információátadási 

szabályzat ezeket a rendelkezéseket követi. Ennél fogva, az információ átadási szabályzat változása 

csak jogszabály-változásból adódhat. 

A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatszolgáltatás esetén, a szolgáltatás feltételeinek 

megváltozásáról a szerv értesíti az adatigénylőt. 

Az egyszerű információátadással megvalósuló adatszolgáltatást a hatóság egyedi döntéssel teljesíti, 

amelynek meghozatalára mindig a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések, és 

információátadási szabályzat irányadó, így ebben az esetben a külön tájékoztatás nem releváns, 

hiszen az adatszolgáltatás esetleges megtagadásáról a hatóság szintén egyedi döntést hoz. 

4.1.3.3.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály teszi lehetővé. Az információátadási 

szabályzat ezeket a rendelkezéseket követi. Ennél fogva, az információátadási szabályzat 

megszűnése csak jogszabály-változásból adódhat. 

A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatszolgáltatás esetén, a szolgáltatás feltételeinek 

megváltozásáról a szerv értesíti az adatigénylőt. 

Az egyszerű információátadással megvalósuló adatszolgáltatást a hatóság egyedi döntéssel teljesíti, 

amelynek meghozatalára mindig a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések, és 

információ átadási szabályzat irányadó, így ebben az esetben a külön tájékoztatás nem releváns, 

hiszen az adatszolgáltatás esetleges megtagadásáról a hatóság szintén egyedi döntést hoz. 
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4.1.4. Az NG Nemzeti Gondozási díj nyilvántartás 

4.1.4.1. Az NG Nemzeti Gondozási díj nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre  

Közhiteles adat rövid neve 
Közhiteles adat 

értelmezése 
Nyilvános 

(I/N) 
Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 
(Egyszerű/Auto

matikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

határozatba foglalt megállapítás 

ténye 

kárpótlás megállapítása, 
vagy elutasítása a 
kérelmező felé 

N I Egyszerű Kárpótlási Rendszer 4.0 

hatósági bizonyítványba foglalt 

törzsszám, összeg 

igazolás a kárpótlás 
jogosultságára a NYUFIG 
felé 

N I Egyszerű Kárpótlási Rendszer 4.0 

 

4.1.4.2. Az NG Nemzeti Gondozási díj nyilvántartás által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid neve 
Adat 

értelmezése 
Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlago
s esetén 

az 
elsődleges 

forrás 
jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

személyes adatok - elsődleges  N I  Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő neve 

vezetéknév, 
utónév, 

születési 
neve, 

leánykori név 

  N 
I 

 Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő állampolgársága    N 
I 

 Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő anyja neve    N 
I 

 Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő lakcíme    N 
I 

 Személyi Kárpótlás adatbázis 
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igénylő születési helye, ideje     
N I 

 Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylés jogcíme 
saját jogon, 

örökség 
jogán 

  
N I 

 Személyi Kárpótlás adatbázis 

sérelmet szenvedett neve  

vezetéknév, 
utónév, 

születési 
neve, 

leánykori név 

  
N I 

 Személyi Kárpótlás adatbázis 

sérelmet szenvedett 
elhalálozásának dátuma 

   
N I 

 Személyi Kárpótlás adatbázis 

sérelem időtartama     
N I 

 Személyi Kárpótlás adatbázis 

sérelem jogcíme    
N I 

 Személyi Kárpótlás adatbázis 

jogosult nyugdíj törzsszáma    
N I 

 Személyi Kárpótlás adatbázis 

határozat típusa, száma 

helytadó, 
elutasító, 
részben 
helytadó 

  
N I 

 Személyi Kárpótlás adatbázis 

kárpótlás típusa  
életjáradék, 
egyösszegű 

kifizetés 
  

N I 
 Személyi Kárpótlás adatbázis 

megállapított kárpótlás 
összege 

   
N I 

 Személyi Kárpótlás adatbázis 
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4.1.4.3. Az NG Nemzeti Gondozási díj nyilvántartás információátadási felületei, szolgáltatásai  

4.1.4.3.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés formája Gyakoriság Nyilvános/Nem 
nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

Kárpótlási 
Rendszer 

4.0/Személyi 
Kárpótlás 

Egyszerű havi nem nyilvános 
személyes és 

különleges adat 
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4.1.4.3.2 Az Kárpótlási Rendszer 4.0/Személyi Kárpótlás – ID1 elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés indoklása: A személyes adatok és a különleges adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok.  

4.1.4.3.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat (adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa Adat hossza Adat formátuma 

Kötelezően 

átadandó adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési információk 

Név szöveges  szöveges I  

Születési idő dátum  dátum I  

Születési hely szöveges  szöveges I  

Anyja neve szöveges  szöveges I  

Lakcím szöveges  szöveges I  

TAJ numerikus egész  numerikus egész I  

Adóazonosító numerikus egész  numerikus egész I  

Ellátás megállapítása szöveg  szöveg I  

Kifizetésre vonatkozó adatok dátum  dátum I  

Családtagok adatai szöveges  szöveges I  

Szüneteltetésre vonatkozó 

adatok 
dátum  dátum I  

 



oldal 45 / 95 

 

4.1.4.3.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A kárpótlásra vonatkoztatva az adatátadásnál figyelembe kell venni az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3.§-ának 3. a) pontját, mely a 

különleges adatokról rendelkezik. Hatósági megkeresés esetén belföldi jogsegély útján (hivatali 

kapun keresztül) kerülhet teljesítésre az adatátadás. A postai úton benyújtott adatátadás igénylését 

követően a belső szervezeti egység megbizonyosodik arról, hogy az új igénylő (nem magánszemély) 

által kért adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal rendelkező hatóságtól érkezett. 

Amennyiben az adatátadás teljesíthető, a belső szervezeti egység a határidők figyelembe vételével 

a kérelemnek eleget tesz. 

4.1.4.3.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

o A rendelkezésre állás vállalt célértéke:  98,75 % 

o A rendelkezésre állás számításának módja:   

Rövidítések Érték 

TervÜi Tervezett üzemidő  40 óra/hét 

KiesidőSaját 

a Szolgáltató tevékenysége miatti 

kieső idő 

max. 0.5 óra/hét 

TeljÜi Teljesített üzemidő 160 óra/hónap 

RÁ Rendelkezésre állás 98,75 % 

Számítási módszer  

TeljÜi =TervÜi-KiesidőSaját 160-2 = 158 óra/hónap 

RÁ =TeljÜi/TervÜi 158/160 = 98,75 % 

 

4.1.4.3.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A belső szervezeti egység ügyintézője a Veritas Történetkutató Intézettől beszerzi az ügyfélhez 

tartozó papír alapú iratanyagokat és összeveti azokat a számítógépes nyilvántartással. A papír alapú 

iratokról hiteles másolatokat készít, a számítógépes nyilvántartásból kinyerhető adatok alapján pedig 

igazolást készít. Mindkét esetben a hivatal bélyegzője mellett „a másolat az eredetivel megegyezik” 

pecsétlenyomattal látják el az iratot. A belső szervezeti egység vezetője a kiadmányozásával 

hitelesíti a közölt adatok helytállóságát. 
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4.1.4.3.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

 

A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás a nyilvántartás aktuális, vagy korábbi (történeti) 

adataira irányul. Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás feltételeinek is az adatigénylés 

időpontjában kell fennállniuk, a jövőre nézve teljesített adatszolgáltatás nem értelmezhető. Így tehát 

az elsődleges adat változásáról az adatigénylő kizárólag egy újabb adatszolgáltatás iránti kérelem 

benyújtása útján szerezhet tudomást. 

Ez alól természetesen kivételt jelent, ha a nyilvántartó észleli, hogy hibás adatot szolgáltatott az 

adatigénylő részére, ebben az esetben az adatszolgáltatást helyesbíti. 

4.1.4.3.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály teszi lehetővé. Az információátadási 

szabályzat ezeket a rendelkezéseket követi. Ennél fogva, az információátadási szabályzat változása 

csak jogszabály-változásból adódhat. 

A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatszolgáltatás esetén, a szolgáltatás feltételeinek 

megváltozásáról a szerv értesíti az adatigénylőt. 

Az egyszerű információátadással megvalósuló adatszolgáltatást a hatóság egyedi döntéssel teljesíti, 

amelynek meghozatalára mindig a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések és 

információátadási szabályzat irányadó, így ebben az esetben a külön tájékoztatás nem releváns, 

hiszen az adatszolgáltatás esetleges megtagadásáról a hatóság szintén egyedi döntést hoz. 

 

4.1.4.3.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály teszi lehetővé. Az információátadási 

szabályzat ezeket a rendelkezéseket követi. Ennél fogva, az információátadási szabályzat 

megszűnése csak jogszabály-változásból adódhat. 

A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatszolgáltatás esetén, a szolgáltatás feltételeinek 

megváltozásáról a szerv értesíti az adatigénylőt. 

Az egyszerű információátadással megvalósuló adatszolgáltatást a hatóság egyedi döntéssel teljesíti, 

amelynek meghozatalára mindig a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések, és 

információátadási szabályzat irányadó, így ebben az esetben a külön tájékoztatás nem releváns, 

hiszen az adatszolgáltatás esetleges megtagadásáról a hatóság szintén egyedi döntést hoz. 
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4.1.5. A SZEMELYI 29 (hivatalból intézendők +10%) nyilvántartás 

4.1.5.1. A SZEMELYI 29 (hivatalból intézendők +10%) nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre  

Közhiteles adat rövid neve 
Közhiteles adat 

értelmezése 
Nyilvános 

(I/N) 
Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 
(Egyszerű/Auto

matikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

határozatba foglalt megállapítás 

ténye 

kárpótlás megállapítása, 
vagy elutasítása a 

kérelmező felé 
N I Egyszerű Kárpótlási Rendszer 4.0 

hatósági bizonyítványba foglalt 

törzsszám, összeg 

igazolás a kárpótlás 
jogosultságára a NYUFIG 

felé 
N I Egyszerű Kárpótlási Rendszer 4.0 

4.1.5.2. A SZEMELYI 29 (hivatalból intézendők +10%) nyilvántartás által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid neve 
Adat 

értelmezése 
Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás 
módja 

(Egyszerű/ 
Automatiku

s) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

személyes adatok - elsődleges  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

igénylő neve 

vezetéknév, 
utónév,szüle

tési neve, 
leánykori 

név 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

igénylő állampolgársága    N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

igénylő anyja neve    N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

igénylő lakcíme    N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 
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igénylő születési helye, ideje     N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

igénylés jogcíme 
saját jogon, 

örökség 
jogán 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

meghatalmazott neve 

vezetéknév, 
utónév,szüle

tési neve, 
leánykori 

név (ügyvéd) 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

meghatalmazott 
állampolgársága 

   N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

meghatalmazott anyja neve    N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

meghatalmazott lakcíme    N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

meghatalmazott születési 
helye, ideje  

   N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

sérelmet szenvedett neve  

vezetéknév, 
utónév, 

születési 
neve, 

leánykori 
név 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

     I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

sérelmet szenvedett 
elhalálozásának dátuma 

   N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

sérelem időtartama     N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

sérelem jogcíme 

életvesztés 
(csak 

örökléssel), 
szabadságv
esztés (saját 

jogon) 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 
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jogosult nyugdíj törzsszáma    N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

határozat típusa, száma 

helytadó, 
elutasító, 
részben 
helytadó 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

kárpótlás típusa  
életjáradék, 
egyösszegű 

kifizetés 
  N I Egyszerű 

SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

megállapított kárpótlás 
összege 

   N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 
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4.1.5.3. A SZEMELYI 29 (hivatalból intézendők +10%) nyilvántartás információátadási felületei, 

szolgáltatásai  

4.1.5.3.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

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

együttműködő szerv információkat nyújthat. 

Azonosító 
Együttműködés 

formája 
Gyakoriság 

Nyilvános/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 

esetén a jelölés 

indoklása 

Kárpótlási 
Rendszer 4.0/  - 

ID1 

Egyszerű havi nem nyilvános 
személyes és 

különleges adat 

Személyi 
Kárpótlás 1.0 – 

ID2 

Egyszerű havi nem nyilvános 
személyes és 

különleges adat 

ÉletKieg 
1.44(KKieg) – ID3 

Egyszerű havi nem nyilvános 
személyes és 

különleges adat 

 

4.1.5.3.2 Az elektronikus információátadási felületek, szolgáltatások műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés indoklása: A személyes adatok és a különleges adatok kezelésére 

vonatkozó jogszabályok.  

4.1.5.3.2.1. Az elektronikus információátadási felületeken keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

 

Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat 

típusa 

Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

Név szöveges  szöveges I  

Születési idő dátum  dátum I  

Születési hely szöveges  szöveges I  

Anyja neve szöveges  szöveges I  

Lakcím szöveges  szöveges I  

TAJ 
numerikus 

egész 
 

numerikus 

egész 
I  

Adóazonosító 
numerikus 

egész 
 

numerikus 

egész 
I  

Ellátás 

megállapítása 
szöveg  szöveg I  

Kifizetésre 

vonatkozó adatok 
dátum  dátum I  

Családtagok adatai szöveges  szöveges I  

Szüneteltetésre dátum  dátum I  
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vonatkozó adatok 
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4.1.5.3.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A kárpótlásra vonatkoztatva az adatátadásnál figyelembe kell venni az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3.§-ának 3. a) pontját, mely a 

különleges adatokról rendelkezik. Hatósági megkeresés esetén belföldi jogsegély útján (hivatali 

kapu) kerülhet teljesítésre az adatátadás. A postai úton benyújtott adatátadás igénylését követően a 

belső szervezeti egység megbizonyosodik arról, hogy az új igénylő (nem magánszemély) által kért 

adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal rendelkező hatóságtól érkezett. Amennyiben az 

adatátadás teljesíthető, a belső szervezeti egység a határidők figyelembe vételével a kérelemnek 

eleget tesz. 

4.1.5.3.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatások (adatátadás) rendelkezésre állása 

o A rendelkezésre állás vállalt célértéke:  98,75 % 

o A rendelkezésre állás számításának módja:   

 

Rövidítések Érték 

TervÜi Tervezett üzemidő  40 óra/hét 

KiesidőSaját 

a Szolgáltató tevékenysége miatti 

kieső idő 

max. 0.5 óra/hét 

TeljÜi Teljesített üzemidő 160 óra/hónap 

RÁ Rendelkezésre állás 98,75 % 

Számítási módszer  

TeljÜi =TervÜi-KiesidőSaját 160-2 = 158 óra/hónap 

RÁ =TeljÜi/TervÜi 158/160 = 98,75 % 

 

4.1.5.3.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

 

A belső szervezeti egység ügyintézője a Veritas Történetkutató Intézettől beszerzi az ügyfélhez 

tartozó papír alapú iratanyagokat, és összeveti azokat a számítógépes nyilvántartással. A papír 

alapú iratokról hiteles másolatokat készít, a számítógépes nyilvántartásból kinyerhető adatok alapján 

igazolást készít. Mindkét esetben a hivatal bélyegzője mellett „a másolat az eredetivel megegyezik” 

pecsétlenyomattal látják el az iratot. A belső szervezeti egység vezetője a kiadmányozásával 

hitelesíti a közölt adatok helytállóságát. 
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4.1.5.3.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

 

A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás a nyilvántartás aktuális, vagy korábbi (történeti) 

adataira irányul. Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás feltételeinek is az adatigénylés 

időpontjában kell fennállniuk, a jövőre nézve teljesített adatszolgáltatás nem értelmezhető. Így tehát 

az elsődleges adat változásáról az adatigénylő kizárólag egy újabb adatszolgáltatás iránti kérelem 

benyújtása útján szerezhet tudomást. 

Ez alól természetesen kivételt jelent, ha a nyilvántartó észleli, hogy hibás adatot szolgáltatott az 

adatigénylő részére, ebben az esetben az adatszolgáltatást helyesbíti. 

 

4.1.5.3.3. Az elektronikus információátadási felületek, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály teszi lehetővé. Az információátadási 

szabályzat ezeket a rendelkezéseket követi. Ennél fogva, az információátadási szabályzat változása 

csak jogszabály-változásból adódhat. 

A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatszolgáltatás esetén, a szolgáltatás feltételeinek 

megváltozásáról a szerv értesíti az adatigénylőt. 

Az egyszerű információátadással megvalósuló adatszolgáltatást a hatóság egyedi döntéssel teljesíti, 

amelynek meghozatalára mindig a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések és 

információátadási szabályzat irányadó, így ebben az esetben a külön tájékoztatás nem releváns, 

hiszen az adatszolgáltatás esetleges megtagadásáról a hatóság szintén egyedi döntést hoz. 

4.1.5.3.3.2. Az információátadási szolgáltatások megszüntetetésének rendje 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály teszi lehetővé. Az információátadási 

szabályzat ezeket a rendelkezéseket követi. Ennél fogva, az információátadási szabályzat 

megszűnése csak jogszabály-változásból adódhat. 

A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatszolgáltatás esetén, a szolgáltatás feltételeinek 

megváltozásáról a szerv értesíti az adatigénylőt. 

Az egyszerű információátadással megvalósuló adatszolgáltatást a hatóság egyedi döntéssel teljesíti, 

amelynek meghozatalára mindig a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések és 

információátadási szabályzat irányadó, így ebben az esetben a külön tájékoztatás nem releváns, 

hiszen az adatszolgáltatás esetleges megtagadásáról a hatóság szintén egyedi döntést hoz. 
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4.1.6. A SZEMELYI UJ29 (új beadványok) nyilvántartás 

4.1.6.1. A SZEMELYI UJ29 (új beadványok) nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre  

Közhiteles adat rövid neve 
Közhiteles adat 

értelmezése 
Nyilváno

s (I/N) 
Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

határozatba foglalt megállapítás 

ténye 

kárpótlás megállapítása, 

vagy elutasítása a 

kérelmező felé 

N I Egyszerű Kárpótlási Rendszer 4.0 

hatósági bizonyítványba foglalt 

törzsszám, összeg 

igazolás a kárpótlás 

jogosultságára a NYUFIG 

felé 

N I Egyszerű Kárpótlási Rendszer 4.0 

Lezárt, új beadványokat nem lehet felvenni a rendszerbe. 

4.1.6.2. A SZEMELYI UJ29 (új beadványok) nyilvántartás által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid neve 
Adat 

értelmezése 
Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás 
módja 

(Egyszerű/ 
Automatiku

s) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

személyes adatok 
- 

elsődleges  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

igénylő neve 

vezetéknév, 

utónév, 

születési 

neve, 

leánykori 

név 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

igénylő állampolgársága 
 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

igénylő anyja neve    N I Egyszerű SZEMÉLYI Kárpótlás 
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adatbázis 

igénylő lakcíme 
 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

igénylő születési helye, ideje  
 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

igénylés jogcíme 

saját jogon, 

örökség 

jogán 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

meghatalmazott neve 

vezetéknév, 

utónév, 

születési 

neve, 

leánykori 

név (ügyvéd) 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

meghatalmazott 

állampolgársága 

 
  N I Egyszerű 

SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

meghatalmazott anyja neve 
 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

meghatalmazott lakcíme 
 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

meghatalmazott születési 

helye, ideje  

 
  N I Egyszerű 

SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

sérelmet szenvedett neve  

vezetéknév, 

utónév, 

születési 

neve, 

leánykori 

név 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

sérelmet szenvedett 

elhalálozásának dátuma 

 
  N I Egyszerű 

SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

sérelem időtartama  
 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

sérelem jogcíme életvesztés   N I Egyszerű SZEMÉLYI Kárpótlás 
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(csak 

örökléssel), 

szabadságv

esztés (saját 

jogon) 

adatbázis 

jogosult nyugdíj törzsszáma 
 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

határozat típusa, száma 

helytadó, 

elutasító, 

részben 

helytadó 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

kárpótlás típusa  

életjáradék, 

egyösszegű 

kifizetés 

  N I Egyszerű 
SZEMÉLYI Kárpótlás 

adatbázis 

megállapított kárpótlás 

összege 
   N I Egyszerű  

A SZEMELYI UJ29 lezárt, új beadványt nem lehet felvenni a rendszerbe 
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4.1.6.3. A SZEMELYI UJ29 (új beadványok) nyilvántartás információátadási felületei, 

szolgáltatásai  

4.1.6.3.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 

formája 

Gyakoriság Nyilvános/Nem 
nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

Kárpótlási 
Rendszer 4.0 – 
ID1 

Egyszerű havi nem nyilvános 
személyes és 

különleges adat 

ÉletKieg 1.44 – 
ID3 

Egyszerű havi nem nyilvános 
személyes és 

különleges adat 

4.1.6.3.2 Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: A személyes adatok és a különleges adatok 

kezelésére vonatkozó jogszabályok.  

4.1.6.3.2.1. Az elektronikus információátadási felületeken keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

Név szöveges  szöveges I  

Születési idő dátum  dátum I  

Születési hely szöveges  szöveges I  

Anyja neve szöveges  szöveges I  

Lakcím szöveges  szöveges I  

TAJ 
numerikus 

egész 
 

numerikus 

egész 
I  

Adóazonosító 
numerikus 

egész 
 

numerikus 

egész 
I  

Ellátás 

megállapítása 
szöveg  szöveg I  

Kifizetésre 

vonatkozó adatok 
dátum  dátum I  

Családtagok adatai szöveges  szöveges I  

Szüneteltetésre 

vonatkozó adatok 
dátum  dátum I  

4.1.6.3.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A kárpótlásra vonatkoztatva az adatátadásnál figyelembe kell venni az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3. §-ának 3. a) pontját, mely a 

különleges adatokról rendelkezik. 
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Hatósági megkeresés esetén belföldi jogsegély útján (hivatali kapun keresztül) kerülhet teljesítésre 

az adatátadás. 

A postai úton benyújtott adatátadás igénylését követően a belső szervezeti egység megbizonyosodik 

arról, hogy az új igénylő (nem magánszemély) által kért adatátadás megfelelő tartalommal és 

jogosultsággal rendelkező hatóságtól érkezett. Amennyiben az adatátadás teljesíthető, a belső 

szervezeti egység a határidők figyelembe vételével a kérelemnek eleget tesz. 

4.1.6.3.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatások (adatátadás) rendelkezésre állása 

o a rendelkezésre állás vállalt célértéke:  98,75 % 

o a rendelkezésre állás számításának módja:   

Rövidítések Érték 

TervÜi Tervezett üzemidő  40 óra/hét 

KiesidőSaját 

a Szolgáltató tevékenysége miatti 

kieső idő 

max. 0.5 óra/hét 

TeljÜi Teljesített üzemidő 160 óra/hónap 

RÁ Rendelkezésre állás 98,75 % 

Számítási módszer  

TeljÜi =TervÜi-KiesidőSaját 160-2 = 158 óra/hónap 

RÁ =TeljÜi/TervÜi 158/160 = 98,75 % 

 

4.1.6.3.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A belső szervezeti egység ügyintézője a Veritas Történetkutató Intézettől beszerzi az ügyfélhez 

tartozó papír alapú iratanyagokat és összeveti azokat a számítógépes nyilvántartással. A papír alapú 

iratokról hiteles másolatokat készít, a számítógépes nyilvántartásból kinyerhető adatok alapján pedig 

igazolást készít. Mindkét esetben a hivatal bélyegzője mellett „a másolat az eredetivel megegyezik” 

pecsétlenyomattal látják el az iratot. A belső szervezeti egység vezetője a kiadmányozásával 

hitelesíti a közölt adatok helytállóságát. 
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4.1.6.3.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás a nyilvántartás aktuális, vagy korábbi (történeti) 

adataira irányul. Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás feltételeinek is az adatigénylés 

időpontjában kell fennállniuk, a jövőre nézve teljesített adatszolgáltatás nem értelmezhető. Így tehát 

az elsődleges adat változásáról az adatigénylő kizárólag egy újabb adatszolgáltatás iránti kérelem 

benyújtása útján szerezhet tudomást. 

Ez alól természetesen kivételt jelent, ha a nyilvántartó észleli, hogy hibás adatot szolgáltatott az 

adatigénylő részére, ebben az esetben az adatszolgáltatást helyesbíti. 

4.1.6.3.3. Az elektronikus információátadási felületek, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály teszi lehetővé. Az információátadási 

szabályzat ezeket a rendelkezéseket követi. Ennél fogva, az információ átadási szabályzat változása 

csak jogszabály-változásból adódhat. 

A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatszolgáltatás esetén, a szolgáltatás feltételeinek 

megváltozásáról a szerv értesíti az adatigénylőt. 

Az egyszerű információátadással megvalósuló adatszolgáltatást a hatóság egyedi döntéssel teljesíti, 

amelynek meghozatalára mindig a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések, és 

információ átadási szabályzat irányadó, így ebben az esetben a külön tájékoztatás nem releváns, 

hiszen az adatszolgáltatás esetleges megtagadásáról a hatóság szintén egyedi döntést hoz. 

4.1.6.3.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály teszi lehetővé. Az információátadási 

szabályzat ezeket a rendelkezéseket követi. Ennél fogva, az információátadási szabályzat 

megszűnése csak jogszabály-változásból adódhat. 

A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatszolgáltatás esetén, a szolgáltatás feltételeinek 

megváltozásáról a szerv értesíti az adatigénylőt. 

Az egyszerű információátadással megvalósuló adatszolgáltatást a hatóság egyedi döntéssel teljesíti, 

amelynek meghozatalára mindig a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések és 

információátadási szabályzat irányadó, így ebben az esetben a külön tájékoztatás nem releváns, 

hiszen az adatszolgáltatás esetleges megtagadásáról a hatóság szintén egyedi döntést hoz. 
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4.1.7. A NYUGDÍJ-KIEG nyilvántartás 

4.1.7.1. A NYUGDÍJ-KIEG nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre  

Közhiteles adat rövid neve 
Közhiteles adat 

értelmezése 
Nyilvános 

(I/N) 
Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 
(Egyszerű/Auto

matikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

határozatba foglalt megállapítás 

ténye 

kárpótlás megállapítása, 
vagy elutasítása a 

kérelmező felé 
N I Egyszerű Kárpótlási Rendszer 4.0 

hatósági bizonyítványba foglalt 

törzsszám, összeg 

igazolás a kárpótlás 
jogosultságára a NYUFIG 

felé 
N I Egyszerű Kárpótlási Rendszer 4.0 

 

2.5.3.2. A NYUGDÍJ-KIEG nyilvántartás által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid neve 
Adat 

értelmezése 
Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás 
módja 

(Egyszerű/ 
Automatiku

s) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

személyes adatok - elsődleges  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

kérelmező neve    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

kérelmező előző neve    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

kérelmező leánykori neve    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

kérelmező anyja neve    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

kérelmező lakcíme    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

kérelmező születési hely, idő    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

kérelmező lakcíme    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

kérelmező állampolgársága    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

kérelmező jogcíme 
saját, 

örökös, 
  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 
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testvér, 
házastárs, 
élettárs, 

gyermeke, 
egyéb 

személyi szám 
utolsó 4 

számjegy 
nélkül 

  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

beérkezés dátuma    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

károsult neve    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

károsult leánykori neve    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

károsult születési hely, idő    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

károsult anyja neve    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

károsult lakcíme    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

károsult tartózkodási helye    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

károsult elhalálozásának 
időpontja 

   N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

károsult jogcíme 
internált, 

kitelepített 
  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

megjegyzés titkos adat   N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

sérelem időtartama    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

intézkedés dátuma    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

kizáró ok    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

jogosult nyugdíj törzsszám    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 
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4.1.7.3. A NYUGDÍJ-KIEG nyilvántartás információátadási felületei, szolgáltatásai  

4.1.7.3.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 

formája 

Gyakoriság Nyilvános/Nem 
nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

Kárpótlási 
Rendszer 4.0 – 

ID1 

Egyszerű havi nem nyilvános 
személyes és 

különleges adat 

ÉletKieg 1.44 – 
ID3 

Egyszerű havi nem nyilvános 
személyes és 

különleges adat 

 

4.1.7.3.2 Az elektronikus információátadási felületek, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés indoklása: A személyes adatok és a különleges adatok 

kezelésére vonatkozó jogszabályok.  

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

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

Név szöveges  szöveges I  

Születési idő dátum  dátum I  

Születési hely szöveges  szöveges I  

Anyja neve szöveges  szöveges I  

Lakcím szöveges  szöveges I  

TAJ 
numerikus 

egész 
 

numerikus 

egész 
I  

Adóazonosító 
numerikus 

egész 
 

numerikus 

egész 
I  

Ellátás 

megállapítása 
szöveg  szöveg I  

Kifizetésre 

vonatkozó adatok 
dátum  dátum I  

Családtagok adatai szöveges  szöveges I  

Szüneteltetésre 

vonatkozó adatok 
dátum  dátum I  

4.1.7.3.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A kárpótlásra vonatkoztatva az adatátadásnál figyelembe kell venni az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3.§-ának 3. a) pontját, mely a különleges 

adatokról rendelkezik. 
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Hatósági megkeresés esetén belföldi jogsegély útján (hivatali kapun keresztül) kerülhet teljesítésre az 

adatátadás. 

A postai úton benyújtott adatátadás igénylését követően a belső szervezeti egység megbizonyosodik 

arról, hogy az új igénylő (nem magánszemély) által kért adatátadás megfelelő tartalommal és 

jogosultsággal rendelkező hatóságtól érkezett. Amennyiben az adatátadás teljesíthető, a belső 

szervezeti egység a határidők figyelembe vételével a kérelemnek eleget tesz. 

4.1.7.3.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatások (adatátadás) rendelkezésre állása 

 

o A rendelkezésre állás vállalt célértéke:  98,75 % 

o A rendelkezésre állás számításának módja:  

Rövidítések Érték 

TervÜi Tervezett üzemidő  40 óra/hét 

KiesidőSaját 

a Szolgáltató tevékenysége miatti 

kieső idő 

max. 0.5 óra/hét 

TeljÜi Teljesített üzemidő 160 óra/hónap 

RÁ Rendelkezésre állás 98,75 % 

Számítási módszer  

TeljÜi =TervÜi-KiesidőSaját 160-2 = 158 óra/hónap 

RÁ =TeljÜi/TervÜi 158/160 = 98,75 % 

 

4.1.7.3.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A belső szervezeti egység ügyintézője a Veritas Történetkutató Intézettől beszerzi az ügyfélhez 

tartozó papír alapú iratanyagokat és összeveti azokat a számítógépes nyilvántartással. A papír alapú 

iratokról hiteles másolatokat készít, a számítógépes nyilvántartásból kinyerhető adatok alapján pedig 

igazolást készít. Mindkét esetben a hivatal bélyegzője mellett „a másolat az eredetivel megegyezik” 

pecsétlenyomattal látják el az iratot.  

 

A belső szervezeti egység vezetője a kiadmányozásával hitelesíti a közölt adatok helytállóságát.
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4.1.7.3.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

 

A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás a nyilvántartás aktuális, vagy korábbi (történeti) 

adataira irányul. Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás feltételeinek is az adatigénylés 

időpontjában kell fennállniuk, a jövőre nézve teljesített adatszolgáltatás nem értelmezhető. Így tehát 

az elsődleges adat változásáról az adatigénylő kizárólag egy újabb adatszolgáltatás iránti kérelem 

benyújtása útján szerezhet tudomást. 

Ez alól természetesen kivételt jelent, ha a nyilvántartó észleli, hogy hibás adatot szolgáltatott az 

adatigénylő részére, ebben az esetben az adatszolgáltatást helyesbíti. 

4.1.7.3.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály teszi lehetővé. Az információátadási 

szabályzat ezeket a rendelkezéseket követi. Ennél fogva, az információátadási szabályzat változása 

csak jogszabály-változásból adódhat. 

A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatszolgáltatás esetén, a szolgáltatás feltételeinek 

megváltozásáról a szerv értesíti az adatigénylőt. 

Az egyszerű információátadással megvalósuló adatszolgáltatást a hatóság egyedi döntéssel teljesíti, 

amelynek meghozatalára mindig a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések, és 

információátadási szabályzat irányadó, így ebben az esetben a külön tájékoztatás nem releváns, 

hiszen az adatszolgáltatás esetleges megtagadásáról a hatóság szintén egyedi döntést hoz. 

4.1.7.3.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály teszi lehetővé. Az információátadási 

szabályzat ezeket a rendelkezéseket követi. Ennél fogva, az információátadási szabályzat 

megszűnése csak jogszabály-változásból adódhat. 

A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatszolgáltatás esetén, a szolgáltatás feltételeinek 

megváltozásáról a szerv értesíti az adatigénylőt. 

Az egyszerű információátadással megvalósuló adatszolgáltatást a hatóság egyedi döntéssel teljesíti, 

amelynek meghozatalára mindig a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések, és 

információátadási szabályzat irányadó, így ebben az esetben a külön tájékoztatás nem releváns, 

hiszen az adatszolgáltatás esetleges megtagadásáról a hatóság szintén egyedi döntést hoz. 
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4.1.8. Az ÉLET-KIEG (KKIEG) nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre  

4.1.8.1. Az ÉLET-KIEG (KKIEG) nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre  

Közhiteles adat rövid neve 
Közhiteles adat 

értelmezése 
Nyilvános 

(I/N) 
Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

határozatba foglalt megállapítás 

ténye 

kárpótlás megállapítása, 
vagy elutasítása a 

kérelmező felé 
N I Egyszerű Kárpótlási Rendszer 4.0 

hatósági bizonyítványba foglalt 

törzsszám, összeg 

igazolás a kárpótlás 
jogosultságára a NYUFIG 

felé 
N I Egyszerű Kárpótlási Rendszer 4.0 

 

4.1.8.2. Az ÉLET-KIEG (KKIEG)nyilvántartás által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid neve 
Adat 

értelmezése 
Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás 
módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus

) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

személyes adatok - elsődleges  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő neve 

vezetéknév, 
utónév,szület

ési neve, 
leánykori név 

  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő állampolgársága    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő anyja neve    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő lakcíme    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő születési helye, ideje     N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylés jogcíme 
saját jogon, 

örökség 
jogán 

  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

meghatalmazott neve vezetéknév,   N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 
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utónév, 
születési 

neve, 
leánykori név 

(ügyvéd) 

meghatalmazott 
állampolgársága 

   N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

meghatalmazott anyja neve    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

meghatalmazott lakcíme    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

meghatalmazott születési 
helye, ideje  

   N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

sérelmet szenvedett neve  

vezetéknév, 
utónév, 

születési 
neve, 

leánykori név 

  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

sérelmet szenvedett 
elhalálozásának dátuma 

   N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

sérelem időtartama     N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

sérelem jogcíme 

életvesztés 
(csak 

örökléssel), 
szabadságve
sztés (saját 

jogon) 

  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

jogosult nyugdíj törzsszáma    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

határozat típusa, száma 

helytadó, 
elutasító, 
részben 
helytadó 

  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

kárpótlás típusa  
életjáradék, 
egyösszegű 

kifizetés 
  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

megállapított kárpótlás 
összege 

   N I  Személyi Kárpótlás adatbázis 

jogosult számlaszáma     N I  Személyi Kárpótlás adatbázis 
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4.1.8.3. Az ÉLET-KIEG (KKIEG) nyilvántartás információátadási felületei, szolgáltatásai  

4.1.8.3.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

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

együttműködő szerv információkat nyújthat. 

Azonosító Együttműködés 

formája 

Gyakoriság Nyilvános/Nem 
nyilvános 

Nem nyilvános 
esetén a jelölés 

indoklása 

Kárpótlási 
rendszer 4.0 – 

ID1 

Egyszerű havi nem nyilvános 
személyes és 

különleges adat 

ÉletKieg1.44 – 
ID3 

Egyszerű havi nem nyilvános 
személyes és 

különleges adat 

 

4.1.8.3.2 Az elektronikus információátadási felületek, szolgáltatások műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés indoklása: A személyes adatok és a különleges adatok kezelésére 

vonatkozó jogszabályok.  

4.1.8.3.2.1. Az elektronikus információátadási felületeken keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

Név szöveges  szöveges I  

Születési idő dátum  dátum I  

Születési hely szöveges  szöveges I  

Anyja neve szöveges  szöveges I  

Lakcím szöveges  szöveges I  

TAJ 
numerikus 

egész 
 

numerikus 

egész 
I  

Adóazonosító 
numerikus 

egész 
 

numerikus 

egész 
I  

Ellátás 

megállapítása 
szöveg  szöveg I  

Kifizetésre 

vonatkozó adatok 
dátum  dátum I  

Családtagok adatai szöveges  szöveges I  

Szüneteltetésre 

vonatkozó adatok 
dátum  dátum I  
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4.1.8.3.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A kárpótlásra vonatkoztatva az adatátadásnál figyelembe kell venni az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3.§-ának 3. a) pontját, mely a 

különleges adatokról rendelkezik. 

Hatósági megkeresés esetén belföldi jogsegély útján (hivatali kapun keresztül) kerülhet teljesítésre 

az adatátadás. 

A postai úton benyújtott adatátadás igénylését követően a belső szervezeti egység megbizonyosodik 

arról, hogy az új igénylő (nem magánszemély) által kért adatátadás megfelelő tartalommal és 

jogosultsággal rendelkező hatóságtól érkezett. Amennyiben az adatátadás teljesíthető, a belső 

szervezeti egység a határidők figyelembe vételével a kérelemnek eleget tesz. 

4.1.8.3.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatások (adatátadás) rendelkezésre állása 

o A rendelkezésre állás vállalt célértéke:  98,75 % 

o A rendelkezésre állás számításának módja:   

Rövidítések Érték 

TervÜi Tervezett üzemidő  40 óra/hét 

KiesidőSaját 

a Szolgáltató tevékenysége miatti 

kieső idő 

max. 0.5 óra/hét 

TeljÜi Teljesített üzemidő 160 óra/hónap 

RÁ Rendelkezésre állás 98,75 % 

Számítási módszer  

TeljÜi =TervÜi-KiesidőSaját 160-2 = 158 óra/hónap 

RÁ =TeljÜi/TervÜi 158/160 = 98,75 % 

 

4.1.8.3.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A belső szervezeti egység ügyintézője a Veritas Történetkutató Intézettől beszerzi az ügyfélhez 

tartozó papír alapú iratanyagokat és összeveti azokat a számítógépes nyilvántartással. A papír alapú 

iratokról hiteles másolatokat készít, a számítógépes nyilvántartásból kinyerhető adatok alapján pedig 

igazolást készít. Mindkét esetben a hivatal bélyegzője mellett „a másolat az eredetivel megegyezik” 

pecsétlenyomattal látják el az iratot. A belső szervezeti egység vezetője a kiadmányozásával 

hitelesíti a közölt adatok helytállóságát. 
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4.1.8.3.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

 

A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás a nyilvántartás aktuális, vagy korábbi (történeti) 

adataira irányul. Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás feltételeinek is az adatigénylés 

időpontjában kell fennállniuk, a jövőre nézve teljesített adatszolgáltatás nem értelmezhető. Így tehát 

az elsődleges adat változásáról az adatigénylő kizárólag egy újabb adatszolgáltatás iránti kérelem 

benyújtása útján szerezhet tudomást. 

Ez alól természetesen kivételt jelent, ha a nyilvántartó észleli, hogy hibás adatot szolgáltatott az 

adatigénylő részére, ebben az esetben az adatszolgáltatást helyesbíti. 

4.1.8.3.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatszolgáltatás esetén, a szolgáltatás feltételeinek 

megváltozásáról a szerv értesíti az adatigénylőt. 

Az egyszerű információátadással megvalósuló adatszolgáltatást a hatóság egyedi döntéssel teljesíti, 

amelynek meghozatalára mindig a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések, és 

információ átadási szabályzat irányadó, így ebben az esetben a külön tájékoztatás nem releváns, 

hiszen az adatszolgáltatás esetleges megtagadásáról a hatóság szintén egyedi döntést hoz. 

4.1.8.3.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály teszi lehetővé. Az információátadási 

szabályzat ezeket a rendelkezéseket követi. Ennél fogva, az információátadási szabályzat 

megszűnése csak jogszabály-változásból adódhat. 
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4.1.9.1. Az ELET2006 és MUSZ2006 nyilvántartás  

4.1.9.1. Az ELET2006 és MUSZ2006 nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre  

Közhiteles adat rövid neve 
Közhiteles adat 

értelmezése 
Nyilvános 

(I/N) 
Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 
(Egyszerű/Auto

matikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

határozatba foglalt megállapítás 

ténye 

kárpótlás megállapítása, 
vagy elutasítása a 

kérelmező felé 
N I Egyszerű Kárpótlási Rendszer 4.0 

hatósági bizonyítványba foglalt 

törzsszám, összeg 

igazolás a kárpótlás 
jogosultságára a NYUFIG 

felé 
N I Egyszerű Kárpótlási Rendszer 4.0 

 

4.1.9.2. Az ELET2006 és MUSZ2006 nyilvántartás által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid neve 
Adat 

értelmezése 
Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás 
módja 

(Egyszerű/ 
Automatiku

s) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

személyes adatok - elsődleges  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő neve 

vezetéknév, 
utónév, 

születési 
neve, 

leánykori 
név 

  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő állampolgársága    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő anyja neve    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő lakcíme    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylő születési helye, ideje     N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

igénylés jogcíme saját jogon,   N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 
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örökség 
jogán, rokoni 

kapcsolat 
jogán 

meghatalmazott neve 

vezetéknév, 
utónév, 

születési 
neve, 

leánykori 
név (ügyvéd) 

  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

meghatalmazott 
állampolgársága 

   N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

meghatalmazott anyja neve    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

meghatalmazott lakcíme    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

meghatalmazott születési 
helye, ideje  

   N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

sérelmet szenvedett neve  

vezetéknév, 
utónév, 

születési 
neve, 

leánykori 
név 

  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

    
 I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

sérelmet szenvedett 
elhalálozásának dátuma 

   
N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

sérelem időtartama     
N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

sérelem jogcíme 

életvesztés 
(csak 

örökléssel), 
szabadságv
esztés (saját 

jogon) 

  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

jogosult nyugdíj törzsszáma    N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

határozat típusa, száma 
helytadó, 
elutasító, 
részben 

  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 
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helytadó 

kárpótlás típusa  
életjáradék, 
egyösszegű 

kifizetés 
  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

megállapított kárpótlás 
összege 

max. 
400000.-Ft. 

  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 

jogosult bankszámlaszáma / 
postai kézbesítési cím 

külföldi 
jogosult 

esetén csak 
utalással 

  N I Egyszerű Személyi Kárpótlás adatbázis 
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4.1.9.3. Az ELET2006 és MUSZ2006 nyilvántartás információátadási felületei, szolgáltatásai  

4.1.9.3.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

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

együttműködő szerv információkat nyújthat. 

Azonosító 
Együttműködés 

formája 
Gyakoriság Nyilvános/Nem 

nyilvános 
Nem nyilvános esetén 

a jelölés indoklása 

Élet2006 – ID4 Egyszerű havi nem nyilvános 
személyes és 

különleges adat 

MUSZ2006 
2.66 – ID5 

Egyszerű havi nem nyilvános 
személyes és 

különleges adat 

4.1.9.3.2 Az elektronikus információátadási felületek, szolgáltatások műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés indoklása: A személyes adatok és a különleges adatok kezelésére 

vonatkozó jogszabályok.  

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

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

Név szöveges  szöveges I  

Születési idő dátum  dátum I  

Születési hely szöveges  szöveges I  

Anyja neve szöveges  szöveges I  

Lakcím szöveges  szöveges I  

TAJ 
numerikus 

egész 
 

numerikus 

egész 
I  

Adóazonosító 
numerikus 

egész 
 

numerikus 

egész 
I  

Ellátás 

megállapítása 
szöveg  szöveg I  

Kifizetésre 

vonatkozó adatok 
dátum  dátum I  

Családtagok adatai szöveges  szöveges I  

Szüneteltetésre 

vonatkozó adatok 
dátum  dátum I  

4.1.9.3.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

A kárpótlásra vonatkoztatva az adatátadásnál figyelembe kell venni az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3.§-ának 3. a) pontját, mely a 

különleges adatokról rendelkezik. Hatósági megkeresés esetén belföldi jogsegély útján (hivatali 

kapu) kerülhet teljesítésre az adatátadás. 
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A postai úton benyújtott adatátadás igénylését követően a belső szervezeti egység megbizonyosodik 

arról, hogy az új igénylő (nem magánszemély) által kért adatátadás megfelelő tartalommal és 

jogosultsággal rendelkező hatóságtól érkezett. Amennyiben az adatátadás teljesíthető, a belső 

szervezeti egység a határidők figyelembe vételével a kérelemnek eleget tesz. 

4.1.9.3.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatások (adatátadás) rendelkezésre állása 

A rendelkezésre állás vállalt célértéke:  98,75 % 

A rendelkezésre állás számításának módja:   

Rövidítések Érték 

TervÜi Tervezett üzemidő  40 óra/hét 

KiesidőSaját a Szolgáltató tevékenysége miatti kieső idő max. 0.5 óra/hét 

TeljÜi Teljesített üzemidő 160 óra/hónap 

RÁ Rendelkezésre állás 98,75 % 

Számítási módszer  

TeljÜi =TervÜi-KiesidőSaját 160-2 = 158 óra/hónap 

RÁ =TeljÜi/TervÜi 158/160 = 98,75 % 

 

4.1.9.3.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A belső szervezeti egység ügyintézője a Veritas Történetkutató Intézettől beszerzi az ügyfélhez tartozó 

papír alapú iratanyagokat, és összeveti azokat a számítógépes nyilvántartással. A papír alapú iratokról 

hiteles másolatokat készít, a számítógépes nyilvántartásból kinyerhető adatok alapján igazolást készít. 

Mindkét esetben a hivatal bélyegzője mellett „a másolat az eredetivel megegyezik” pecsétlenyomattal 

látják el az iratot. A belső szervezeti egység vezetője a kiadmányozásával hitelesíti a közölt adatok 

helytállóságát. 
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4.1.9.3.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás a nyilvántartás aktuális, vagy korábbi (történeti) adataira 

irányul. Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás feltételeinek is az adatigénylés időpontjában kell 

fennállniuk, a jövőre nézve teljesített adatszolgáltatás nem értelmezhető. Így tehát az elsődleges adat 

változásáról az adatigénylő kizárólag egy újabb adatszolgáltatás iránti kérelem benyújtása útján 

szerezhet tudomást.Ez alól természetesen kivételt jelent, ha a nyilvántartó észleli, hogy hibás adatot 

szolgáltatott az adatigénylő részére, ebben az esetben az adatszolgáltatást helyesbíti. 

4.1.9.3.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatszolgáltatás esetén, a szolgáltatás feltételeinek 

megváltozásáról a szerv értesíti az adatigénylőt.Az egyszerű információátadással megvalósuló 

adatszolgáltatást a hatóság egyedi döntéssel teljesíti, amelynek meghozatalára mindig a kérelem 

benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések, és információ átadási szabályzat irányadó, így 

ebben az esetben a külön tájékoztatás nem releváns, hiszen az adatszolgáltatás esetleges 

megtagadásáról a hatóság szintén egyedi döntést hoz. 

4.1.9.3.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály teszi lehetővé. Az információátadási szabályzat 

ezeket a rendelkezéseket követi. Ennél fogva, az információátadási szabályzat megszűnése csak 

jogszabály-változásból adódhat. 

5. Együttműködő szerv földmérési és térinformatikai szakterület 

5.1. Információforrások regiszterének tartalma 

5.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

A. Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

o A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII.29.) Korm. rendelet 

o Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és 

távérzékelési levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 

o A fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. 

(VI. 8.) MvM utasítás 

o A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 

 

B. Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása: 

o A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv országos illetékességgel: 

o kiállítja a földmérő és földminősítő igazolványokat és vezeti az ahhoz kapcsolódó nyilvántartást, 

o jogszabályban foglaltaknak megfelelően ellátja az ingatlanrendező földmérő minősítéssel 

kapcsolatos feladatokat. 

 

D. Kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának: 

o A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv országos hatáskörében eljárva dönt az 

alapponthálózati pontok áthelyezéséről és megszüntetéséről, valamint az elpusztult 

alapponthálózati pontok pótlásáról, vagy az adatbázisból való törléséről. 

 

E. Szerződési kötelezettség(ek):  

Az adott bekezdés a szakterület vonatkozásában nem értelmezhető. 
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5.1.2. 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 

Földmérő igazolványok 

nyilvántartása 

A földmérő igazolvánnyal 

rendelkező természetes 

személyek nyilvántartása 

Igen 

http://www.ftf.bfkh.go

v.hu/portal/index.php

/szolgaltatasaink/fold

mero-igazolvany-

kiadasa/foldmero-

igazolvanyok-

publikus-listaja 

Részben 

2012. évi XLVI. 

törvény 28. § (8) 

bekezdése 

Földminősítő igazolványok 

nyilvántartása 

A földminősítő igazolvánnyal 

rendelkező természetes 

személyek nyilvántartása 

Nem  Nem 
47/2017. (IX. 29.) FM 

rendelet 20. § 

Ingatlanrendező földmérők 

nyilvántartása 

Az ingatlanrendező földmérő 

minősítéssel rendelkező 

természetes személyek 

nyilvántartása 

Igen 

http://www.ftf.bfkh.go

v.hu/portal/index.php

/szolgaltatasaink/ing

atlanrendezo-

foldmero-

minsites/nevjegyzek-

publikus-valtozata 

Részben 

2012. évi XLVI. 

törvény 28. § (8) 

bekezdése 

Topográfiai térkép 

adatbázisa 

Magyarország területének 

1:10 000, 1:25 000, 1:100 000, 

1:200 000 méretarányok 

szerinti ábrázolására készült 

Egységes Országos Vetületbeli 

EOTR szelvényezési rendszerű 

térképművek a tervezési és 

nyilvántartási munkák kiváló 

Nem 

Nincs közzétéve, 

adat igényelhető 

személyesen, vagy 

online geoportálon 

keresztül. 

Nem 

2012. évi XLVI. 

törvény 3.§, 63/1999. 

(VII. 21.) FVM-HM-

PM együttes rendelet 

http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata
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alapanyagai. 

Topográfiai térkép 

adatbázisa 

Magyarország területének 

1:10 000, 1:25 000, 1:100 000, 

1:200 000 méretarányok 

szerinti ábrázolására készült 

Egységes Országos Vetületbeli 

EOTR szelvényezési rendszerű 

térképművek a tervezési és 

nyilvántartási munkák kiváló 

alapanyagai. 

Nem 

Nincs közzétéve, 

adat igényelhető 

személyesen, vagy 

online geoportálon 

keresztül. 

Nem 

2012. évi XLVI. 

törvény 3.§, 63/1999. 

(VII. 21.) FVM-HM-

PM együttes rendelet 

Földminősítő igazolványok 

nyilvántartása 

A földminősítő igazolvánnyal 

rendelkező természetes 

személyek nyilvántartása 

Nem  Nem 
47/2017. (IX. 29.) FM 

rendelet 20. § 
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5.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

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

Közhiteles adat rövid, 
köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi 
megnevezése, értelmezése 

Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automatiku
s) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

A földmérő igazolvánnyal 

rendelkező természetes 

személy természetes 

személyazonosító adatai, a 

földmérő igazolvány száma, 

a földmérő igazolvány 

érvényességi ideje. 

2012. évi XLVI. törvény 28. § 

(8b) bekezdése 
I N 

A 

http://www.ftf.bfkh.gov.h

u/portal/index.php/szolg

altatasaink/foldmero-

igazolvany-

kiadasa/foldmero-

igazolvanyok-publikus-

listaja 

c. honlapon 

megtekinthető 

Földmérő 

igazolványok 

nyilvántartása 

Az ingatlanrendező földmérő 

minősítéssel rendelkező 

természetes személy 

természetes 

személyazonosító adatai, a 

minősítés száma, 

a minősítés érvényességi 

ideje. 

2012. évi XLVI. törvény 28. § 

(8b) bekezdése 
I N 

A 

http://www.ftf.bfkh.gov.h

u/portal/index.php/szolg

altatasaink/ingatlanrend

ezo-foldmero-

minsites/nevjegyzek-

publikus-valtozata 

c. honlapon 

megtekinthető 

Ingatlanrendező 

földmérők 

nyilvántartása 

http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/foldmero-igazolvany-kiadasa/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata
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5.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

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

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges 
forrás 

jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban szerepel 

A földmérő 

igazolvánnyal 

rendelkező 

természetes 

személyek állandó 

lakcíme, levelezési 

címe, telephelyének 

címe, e-mail címe, 

telefonszáma, 

szakképzettsége; a 

földmérő igazolvány 

kiállításának és 

átadásának dátuma, 

visszavonás dátuma. 

2012. évi XLVI. 

törvény 28. § 

(8b) bekezdése 

Elsődleges  I N  
Földmérő igazolványok 

nyilvántartása 

Földminősítő 

igazolvánnyal 

rendelkező 

természetes 

személyek 

nyilvántartása 

az 

adattartalomra 

nincs 

jogszabályi 

előírás 

Elsődleges  N N  
Földminősítő igazolványok 

nyilvántartása 

Az ingatlanrendező 

minősítéssel 

rendelkező 

természetes 

személyek állandó 

2012. évi XLVI. 

törvény 28. § 

(8b) bekezdése 

Elsődleges  I N  
Ingatlanrendező földmérők 

nyilvántartása 
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lakcíme, levelezési 

címe, telephelyének 

címe, e-mail címe, 

telefonszáma, 

szakképzettsége; a 

földmérő igazolvány 

kiállításának és 

átadásának dátuma, 

visszavonás dátuma. 

EOTR 

szelvényezésű EOV-

beli topográfiai 

térkép szelvények 

az 

adattartalomra 

nincs 

jogszabályi 

előírás 

Elsődleges  N N  Topográfiai térkép adatbázisa 
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5.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

5.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A. Földmérő igazolványok nyilvántartás és Ingatlanrendező földmérők nyilvántartás esetében: 

Azonosító 
Együttműködés 

formája 
Gyakoriság 

Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

Budapest 
Főváros 
Kormányhivata
la Földmérési, 
Távérzékelési 
és Földhivatali 
Főosztály 
honlapja - ID1 

automatikus 

szakaszos (az 
adatok naponta 

háromszor 
frissülnek) 

Nyilvános 
2012. évi XLVI. törvény 
25/A. § (4) bekezdése 

Ügyintézői 
adatátadás – 
ID3 

egyszerű Adatigénylés esetén 
Nem 

nyilvános 

Hatósági megkeresésre 
a nyilvántartás nem 

nyilvános 
információinak átadása 

csak jogszabályban 
rögzített feltételek 
mellett történik. 

Topográfiai térkép 
adatbázis térítés 

ellenében érhető el. 

 

B. Földminősítő igazolványok nyilvántartás esetében: 

Azonosító 
Együttműködés 

formája 
Gyakoriság 

Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

Ügyintézői 
adatátadás – 

ID3 
egyszerű Adatigénylés esetén 

Nem 
nyilvános 

Hatósági megkeresésre 
a nyilvántartás nem 

nyilvános 
információinak átadása 

csak jogszabályban 
rögzített feltételek 
mellett történik. 

Topográfiai térkép 
adatbázis térítés 

ellenében érhető el. 

 

C. Topográfiai térkép adatbázis esetében: 

Azonosító 
Együttműködés 

formája 
Gyakoriság 

Nyilvános/Nem 
nyilvános 

Nem nyilvános esetén a 
jelölés indoklása 

Geoshop.hu 
geoportál – 

ID2 
automatikus 

Adatigénylés 
esetén 

Nem nyilvános 

A 63/1999. (VII. 21.) FVM-
HM-PM együttes 

rendeletben meghatározott 
igazgatási szolgáltatási díj 
ellenében szolgáltatható 

Ügyintézői 
adatátadás – 

egyszerű 
Adatigénylés 

esetén 
Nem nyilvános Hatósági megkeresésre a 

nyilvántartás nem nyilvános 
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ID3 információinak átadása csak 
jogszabályban rögzített 

feltételek mellett történik. 

Topográfiai térkép adatbázis 
térítés ellenében érhető el. 

 

5.1.5.2. Az elektronikus információátadási felületek, szolgáltatások műszaki leírásai 

ID1: A BFKH FTFF honlapon a földmérő igazolványok és az ingatlanrendező földmérő minősítések 

nyilvántartásainak a 2012. évi XLVI. törvény 25/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános adatok kerülnek 

publikálásra. A nyilvántartások adatai részben nyilvánosak. 

ID2: A geoshop.hu geoportálon nem nyilvánosak az adatok, mivel azok állami alapadatként a 

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 

ellenében, BFKH FTFF értéknövelt termékek esetében pedig meghatározott díj ellenében 

szolgáltathatóak. 

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

leírása 

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 az igénylők kérelmében szereplő 

adatok képezik. 

Téradatok nem változnak, új adatokkal viszont bővülhetnek az adatbázisok, melyek típusa és 

formátuma megegyezik a korábbi adatokéval. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 

honlapja - ID1: 

Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 
Adat formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb 

tartalmi, 

kezelési 

információk 

Iktatószám szöveges -  N  

Iktatási előtag szöveges -  N  

Iktatási sorszám szöveges -  N  

Iktatási év szöveges 4 éééé N  

Név szöveges -  I  

Születési név szöveges -  I  

Születési hely szöveges -  I  

Születési idő szöveges 10 éééé.hh.nn I  

Anyja neve szöveges -  I  

Megyekód 
numerikus 

egész 
 nn I 0..20 

Állandó lakcím szöveges - 

irányítószám Település, 

Közterületnév 

közterülettípus számozás 

I  

Levelezési cím szöveges - 

irányítószám Település, 

Közterületnév 

közterülettípus számozás 

N  

Telephely szöveges - 

irányítószám Település, 

Közterületnév 

közterülettípus számozás 

N  

Email szöveges - szöveg@szöveg.szöveg N  

Telefonszám szöveges -  N  

Szakképzettség 
numerikus 

egész 
 n I 0..3 

Személyes 

adatok 

publikusak 

szöveges -  I 
IGEN, NEM, 

IGAZ, HAMIS 

Megszerzett 

kredit 

numerikus 

egész 

  N  

Ideiglenes 

igazolvány 

szöveges -  I IGEN, NEM, 

IGAZ, HAMIS 

Igazolvány 

száma 

numerikus 

egész 

  I 1-999999 

Kiállítás dátuma szöveges 10 éééé.hh.nn N  

Átadás dátuma szöveges 10 éééé.hh.nn N  

Lejárat dátuma szöveges 10 éééé.hh.nn I  

Érvényes szöveges -  I 
IGEN, NEM, 

IGAZ, HAMIS 

Visszavonás 

dátuma 
szöveges 10 éééé.hh.nn I  

Megjegyzés szöveges -  N  

Utolsó 

módosítás 
szöveges 10 éééé.hh.nn N  
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Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 
Adat formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb 

tartalmi, 

kezelési 

információk 

Utolsó módosító szöveges -  N  

 

Geoshop.hu geoportál – ID2: 

Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 
Adat formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb 

tartalmi, 

kezelési 

információk 

Topográfiai 

térkép szelvény 
raszteres 

 
tif N 

 

 

Ügyintézői adatátadás – ID3: 

Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 
Adat formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb 

tartalmi, 

kezelési 

információk 

Iktatószám szöveges -  N  

Iktatási előtag szöveges -  N  

Iktatási sorszám szöveges -  N  

Iktatási év szöveges 4 éééé N  

Név szöveges -  I  

Születési név szöveges -  I  

Születési hely szöveges -  I  

Születési idő szöveges 10 éééé.hh.nn I  

Anyja neve szöveges -  I  

Megyekód 
numerikus 

egész 
 nn I 0..20 

Állandó lakcím szöveges - 

irányítószám Település, 

Közterületnév 

közterülettípus számozás 

I  

Levelezési cím szöveges - 

irányítószám Település, 

Közterületnév 

közterülettípus számozás 

N  

Telephely szöveges - 

irányítószám Település, 

Közterületnév 

közterülettípus számozás 

N  

Email szöveges - szöveg@szöveg.szöveg N  

Telefonszám szöveges -  N  

Szakképzettség 
numerikus 

egész 
 n I 0..3 

Személyes 

adatok 

publikusak 

szöveges -  I 
IGEN, NEM, 

IGAZ, HAMIS 
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Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 
Adat formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb 

tartalmi, 

kezelési 

információk 

Megszerzett 

kredit 

numerikus 

egész 
  N  

Ideiglenes 

igazolvány 
szöveges -  I 

IGEN, NEM, 

IGAZ, HAMIS 

Igazolvány 

száma 

numerikus 

egész 
  I 1-999999 

Kiállítás dátuma szöveges 10 éééé.hh.nn N  

Átadás dátuma szöveges 10 éééé.hh.nn N  

Lejárat dátuma szöveges 10 éééé.hh.nn I  

Érvényes szöveges -  I 
IGEN, NEM, 

IGAZ, HAMIS 

Visszavonás 

dátuma 
szöveges 10 éééé.hh.nn I  

Megjegyzés szöveges -  N  

Utolsó 

módosítás 
szöveges 10 éééé.hh.nn N  

Utolsó módosító szöveges -  N  

Topográfiai 

térkép szelvény 
raszteres 

 
tif N  
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5.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

 

A 2012. évi XLVI. törvény 28. § (8) bekezdése alapján „földmérő igazolvánnyal és az ingatlanrendező 

minősítéssel rendelkező személyekről bárki számára ingyenesen hozzáférhető nyilvántartást vezet”. A 

BFKH FTFF honlapon történik az adatok publikálása a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

A földminősítő igazolványok nyilvántartásából nem történik adatátadás, kivéve jogszabályban 

meghatározottak szerint a büntetőügyekben eljáró hatóságoknak, a bíróságnak, az ügyészségnek, a 

rendőrségnek igénylés szerint. 

Topográfiai térképek szolgáltatása a 2012. évi XLVI. törvény 5.§-a alapján történik. Az 

adatszolgáltatás a 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendeletben meghatározott igazgatási 

szolgáltatási díj ellenében vagy a 2012. évi XLVI. törvény 6.§-ban foglalt feltételek szerint történik. Az 

adatátadás megvalósulhat a Geoshop.hu geoportálon keresztül. 

A BFKH FTFF honlap és a Geoshop.hu geoportál nem a Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszon 

üzemel.  

Egyedi adatátadást a nyilvántartásokból az ftf@bfkh.gov.hu, topográfiai térképek esetén a 

szolgaltato.osztaly.ftf@bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül lehet kérni. 

5.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza BFKH FTFF honlapja - ID1 

és Geoshop.hu geoportál – ID2 esetében is: 

o A rendelkezésre állás (Rendáll) vállalt célértéke:  95 % 

o A rendelkezésre állás (Rendáll) számításának módja:   

 

Rövidítések 

TeljesÜi Teljes üzemidő 

Kiesidő Kieső üzemidő 

ValósÜi Valós üzemidő  

Rendáll Rendelkezésre állás 

Számítási módszer 

ValósÜi =TeljesÜi - Kiesidő 

Rendáll =ValósÜi / TeljesÜi 

 

mailto:ftf@bfkh.gov.hu
mailto:szolgaltato.osztaly.ftf@bfkh.gov.hu
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A rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A rendelkezésre állás rendes 

üzemmenet során 100%, azonban külső fél és/vagy a BFKH informatikai rendszereiben történő nem 

várt esemény (NTG hálózati hiba, szerver meghibásodás, stb.) következtében fennállhat 100%-nál 

alacsonyabb célérték is. A rendelkezésre állás vállalt célértékének realizálódása esetén az adat 

igénylők kiszolgálása folyamatosnak tekintető. Észlelt kiesés esetén az Informatikai Főosztály 

Informatikai Osztály 6-tal közösen mielőbb meg kell kezdeni a kiesés okának feltárását és lehetőség 

szerint a probléma elhárítását. Amennyiben külső szolgáltatásban fellépő hiba okozza a kiesést, úgy 

arról a szolgáltatót mielőbb a hivatalos hibabejelentési felületén keresztül tájékoztatni kell. 

5.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A. Ügyviteli eljárások: 

A nyilvántartások vezetése esetén az adatok rögzítése manuálisan történik az ügyfél által benyújtott 

kérelemben szereplő információk alapján. Az adatbevitel során az egyes (pl. dátum) mezők 

formátuma kötött, megelőzve az esetlegesen hibás adatbeviteleket.  

A nyilvántartások vezetése elektronikus úton történik, amelyből automatikus elektronikus úton 

biztosított a BFKH FTFF honlap információátadási felület felé az adatok továbbítása.  

A geoshop.hu geoportálon történő adatátadás esetén az adatok a topográfiai térkép adatbázisából 

kerülnek szolgáltatásra. 

B. Ellenőrzési eljárások: 

A nyilvántartásokban szereplő adatokat az ügyintéző ellenőrzi azok rögzítésekor, illetve a kiadott 

okirat (igazolvány, oklevél) szereplő adatokat átvételkor a nyilvántartásban szereplő természetes 

személy is ellenőrzi. 

5.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

A BFKH FTFF honlapon történő publikáció naponta 3 alkalommal automatikusan hajtódik végre, nem 

szükséges annak kifejezett kezdeményezése. Az adatok mindig az aktuális állapotot rögzítik. 

5.1.5.3. Az elektronikus információátadási felületek, szolgáltatások ügyrendi leírási 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A. BFKH FTFF honlap: 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály (2012. évi XLVI. törvény 28.§ (8)) teszi 

lehetővé és kötelezővé. Az információátadási szabályzat a jogszabályi rendelkezéseket követi. Ennél 

fogva, az információ átadási szabályzat változása csak jogszabály-változásból adódhat. Ebben az 

esetben jelen szabályzat módosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően történik. 

B. Geoshop.hu geoportál: 

Az információátadási szolgáltatás igénybevevőinek az Általános Szerződési Feltételeket minden 

megrendelés előtt el kell fogadniuk, így értesülnek annak változásáról. 

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

A. BFKH FTFF honlap: 

A nyilvántartásból történő adatszolgáltatást jogszabály (2012. évi XLVI. törvény 28.§ (8) bekezdés) 

teszi lehetővé és kötelezővé. Az információátadási szabályzat a jogszabályi rendelkezéseket követi. 

Ennél fogva az információ átadási szabályzat megszűnése csak jogszabály-változásból adódhat. 
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Ebben az esetben jelen szabályzat módosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően történik. 

B. Geoshop.hu geoportál: 

A 2012. évi XLVI. törvény 5.§-a értelmében"a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az 

adatokat elektronikusan (hálózaton keresztül) is szolgáltathatja, amennyiben a műszaki feltételek 

adottak." Fentiek alapján a BFKH FTFF FTR, amennyiben nem adottak a technikai feltételek, a 

szolgáltatást megszüntetheti. Ebben az esetben jelen szabályzat módosítása az elektronikus 

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

foglaltaknak megfelelően történik. 

6. Együttműködő szerv ingatlanügyi szakterület  

6.1. Információforrások regiszterének tartalma 

6.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

A. Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

o A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 

29.) Korm. rendelet. 

o Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és 

távérzékelési levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet. 

o A fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. 

(VI. 8.) MvM utasítás. 

o Az ingatlan-nyilvántartási adatbázis tartalmi elemeit a 1997. évi CXLI. törvényhatározza meg. 

o A földhasználati nyilvántartás adatbázisának elemeit a 356/2007.(XII.23.) kormányrendelet 

határozza meg. 

o A földműves nyilvántartás elemeit a 38/2014.(II.24.) kormányrendelet határozza meg. 

 

B. Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása: 
 
Ingatlanügyi hatóságként országos illetékességgel a földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szerv feladata: 

o a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges, 

az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti hozzáférési jogosultság megadása, 

visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában történő határozat meghozatala, 

o az állami alapadatok jogszerű felhasználásának ellenőrzése és bírság kiszabása a hatáskörébe 

utalt esetekben, 

o a részben vagy egészben közpénzek felhasználásával készített állami alapadatok adatbázisát 

érintő adatok átadásának elmulasztásáért kiszabandó bírságok kiszabása. 

 

C. Kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása:  

o Az adott bekezdés a szakterület vonatkozásában nem értelmezhető. 

 

D. Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása:  

o A TAKARNET szolgáltatási szerződések megkötése. 
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6.1.2. Ingatlanügyi szakterületek nyilvántartásának összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Ingatlan-nyilvántartás 

Az ország egész területének 
ingatlanai vonatkozásában 

tulajdoni lapon vezetett adatot, 
jogokat és tényeket, valamint a 

térképi határvonal 
nyilvántartása 

Részben 
Nincs közzétéve, adat 

igényelhető egyedi 
megállapodás alapján. 

Részben 

1997. évi CXLI. 
törvény VI. fejezet 

66-83. §, 
109/1999.(XII.29.) 
FVM rendelet 64. 

fejezet 111-118/C. §, 
2012. évi XLVI. 

törvény 

Földhasználati-
nyilvántartás 

A termőföld típusú ingatlanok 
esetében tartalmazza a 
földhasználó személyét 

(természetes személy, vagy 
gazdálkodó szervezet) és a 

használatában lévő 
földrészletek adatait. 

Nem 
Nincs közzétéve, adat 

igényelhető személyesen. 
Igen 

2007. évi CXXIX. 
törvény, 

356/2007.(XII.23.) 
kormányrendelet 17-

19/B. §, 
155/2009.(XI.16.) 

FVM rendelet, 

Földműves 
nyilvántartás 

Az ingatlanrendező földmérő 
minősítéssel rendelkező 
természetes személyek 

nyilvántartása 

Igen 
Nincs közzétéve, adat 

igényelhető személyesen. 
Igen 

2013. évi CXXII. 
törvény, 

38/2014.(II.24.) 
kormányrendelet 7. 
fejezet 20-22/A. § 
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6.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles adat rövid, 
köznapi neve 

Közhiteles adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható (I/N) 
Átadható esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban szerepel 

Gépi feldolgozású ingatlan-
nyilvántartás. Tulajdoni lap: 
keletkezés jogcíme, jogok, 

tények. Térképmásolat: 
ingatlan leíró adatok 

1997. évi CXLI. 
törvény, 2012. évi 

XLVI. törvény 
I N Egyszerű Gépi feldolgozású ingatlan-nyilvántartás 

Számítógépes adatbázisban 
rögzített Földhasználati 

nyilvántartás. Földhasználati 
lap: földhasználó személy/cég 

adatai, keletkezés jogcíme, 
ingatlan leíró adatok 

356/2007.(XII.23.) 
kormányrendelet 

N N Egyszerű Földhasználati nyilvántartás 

Számítógépes adatbázisban 
rögzített Földműves 

nyilvántartás. Földműves 
adatlap: keletkezés jogcíme, 

személy/cégadatai 

38/2014.(II.24.) 
kormányrendelet 

I I Automatikus Földművesek nyilvántartása 
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6.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid, köznapi neve 

Adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos esetén 
az elsődleges 
forrás jelölése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Gépi feldolgozású ingatlan-
nyilvántartás. Tulajdoni lap: 

ingatlanleíró adatai, ingatlanok 
cím adatai, jogosultak lakcím 

és székhely adatai 
Térképmásolat: ingatlan 

címadati. 

1997. évi CXLI. 
törvény, 2012. 

évi XLVI. 
törvény 

Másodlagos 

ingatlan-
nyilvántartási térkép, 

KCR, SZL, 
cégnyilvántartás 

I N  
Gépi feldolgozású 

ingatlan-
nyilvántartás 

Számítógépes adatbázisban 
rögzített Földhasználati 

nyilvántartás. Földhasználati 
lap: jogosult lakcím és 

székhely adatai 

356/2007.(XII.23
.) 

kormányrendele
t 

Másodlagos 
KCR, SZL, 

Cégnyilvántartás 
N N  

Földhasználati 
nyilvántartás 

Számítógépes adatbázisban 
rögzített Földműves 

nyilvántartás. Földműves 
adatlap: természetes 

személyek állandó lakcíme, 
levelezési címe, telephelyének 

címe, szakképzettsége 

38/2014.(II.24.) 
kormányrendele

t 
Másodlagos 

KCR, SZL, 
Cégnyilvántartás 

I N  
Földművesek 
nyilvántartása 
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6.1.5. Az Információátadási felületek, szolgáltatások 

6.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az együttműködő szerv információkat nyújthat. 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános/Nem 
nyilvános 

Nem nyilvános esetén a jelölés indoklása 

Ingatlan-nyilvántartás egyszerű Adatigénylés esetén Nem nyilvános 

Átadásra kizárólag jogszabályban rögzített 
feltételek mellett kerül sor, mely a térképi 

adatbázisra is kiterjed. 
A térítési díj megfizetése alól jogszabály 

adhat felmentést. 
 

Földhasználati-
nyilvántartás 

egyszerű Adatigénylés esetén Nem nyilvános 
Átadásra kizárólag jogszabályban rögzített 

feltételek mellett kerül sor.  
A térítési díj alól jogszabály adhat felmentést. 

Földműves nyilvántartás egyszerű Adatigénylés esetén Nyilvános 
Átadásra kizárólag jogszabályban rögzített 

feltételek mellett kerül sor. 

 

6.1.5.2. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

 

Az ingatlan-nyilvántartás adatai részben nyilvánosak az 1997. évi CXLI. törvényben meghatározottak szerint, mivel azok az 1996. évi LXXXV. törvény az 

illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjairól, és az állami alapadatként a 

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében, BFKH FTFF értéknövelt termékek esetében 

pedig meghatározott díj ellenében szolgáltathatóak. 

A földhasználati nyilvántartás esetében nem nyilvánosak az adatok, adatszolgáltatásra kizárólag a 356/2017.(XII.23.) kormányrendeletben foglaltak szerint 

kerülhet sor, díj megfizetése mellett. 

A földműves nyilvántartás esetében nyilvánosak az adatok 38/2014.(II.24.) kormányrendelet 20-22/A. § foglaltak szerint.
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6.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, leírása 

Leíró adat (adatmező) megnevezése Adat típusa Adat hossza Adat formátuma 

Kötelezően 

átadandó adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

Az ingatlan-nyilvántartási adatbázis tartalmi 

adatait a 1997. évi CXLI. törvényhatározza 

meg 

változó változó változó N  

A földhasználati nyilvántartás adatbázisának 

adatait a 356/2007.(XII.23.) kormányrendelet 

határozza meg 

változó változó változó N  

A földműves nyilvántartás adatait a 

38/2014.(II.24.) kormányrendelet határozza 

meg 

változó változó változó N  

 

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 az igénylők kérelmében szereplő adatok képezik. 

Téradatok nem változnak, új adatokkal viszont bővülhetnek az adatbázisok, melyek típusa és formátuma megegyezik a korábbi adatokéval.
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6.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

o A 1997. évi CXLI. törvény VI. fejezet 66-83. §, 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet 64. fejezet 

111-118/C. §, 2012. évi XLVI. törvény alapján „az ingatlan-nyilvántartás tartalmáról és az 

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból” szerint szolgáltatható adat.  

o A 2007. évi CXXIX. törvény, 356/2007.(XII.23.) kormányrendelet 17-19/B. §, 

155/2009.(XI.16.) FVM rendelet, alapján „földhasználati nyilvántartást vezet”.  

o A 2013. évi CXXII. törvény, 38/2014.(II.24.) kormányrendelet 7. fejezet 20-22/A. § alapján 

„földműves adatlap ingyenesen hozzáférhető nyilvántartást vezet”.  

6.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

o a rendelkezésre állás (Rendáll) vállalt célértéke:  95 % 

o a rendelkezésre állás (Rendáll) számításának módja:   

 

Rövidítések 

TeljesÜi Teljes üzemidő 

Kiesidő Kieső üzemidő 

ValósÜi Valós üzemidő  

Rendáll Rendelkezésre állás 

Számítási módszer 

ValósÜi =TeljesÜi - Kiesidő  

Rendáll =ValósÜi / TeljesÜi 

 

A rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: A rendelkezésre állás rendes 

üzemmenet során 100%, azonban külső fél és/vagy a BFKH informatikai rendszereiben történő nem 

várt esemény (NTG hálózati hiba, szerver meghibásodás, stb.) következtében fennállhat 100%-nál 

alacsonyabb célérték is. A rendelkezésre állás vállalt célértékének realizálódása esetén az adat 

igénylők kiszolgálása folyamatosnak tekintető.  Amennyiben külső szolgáltatásban fellépő hiba okozza 

a kiesést, úgy arról a szolgáltatót mielőbb a hivatalos hiba bejelentési felületén keresztül tájékoztatni 

kell. 

 

6.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A. Ügyviteli eljárások: 

A nyilvántartások vezetése esetén az adatok rögzítése manuálisan történik az ügyfél által benyújtott 

kérelemben szereplő információk alapján. Az adatbevitel során az egyes (pl. dátum) mezők 

formátuma kötött, megelőzve az esetlegesen hibás adatbeviteleket.  

B. Ellenőrzési eljárások: 
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A nyilvántartásokban szereplő adatokat (jogokat vagy tényeket) az ügyintéző ellenőrzi azok 

rögzítésekor, illetve a kiadott okiratban (teljes bizonyító erejű magán vagy közokirat, igazolvány, 

oklevél) szereplő adatokat a bejegyző határozat átvételkor a nyilvántartásban szereplő tulajdonos 

vagy tulajdonosi jogokat gyakorló is ellenőrzi. 

6.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

 

Adatváltozás kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon kérelemre történik. 

6.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

 

A változást a TAKARNET információs felületen közzétesszük. 

6.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendeletben meghatározott módon. A szolgáltatás megszüntetése esetén a jelen szabályzat 

módosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően történik. 

 

 




