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I.

Általános rész – az együttműködő szerv és az
információátadási szabályzat alapadatai

1. Preambulum
1.1.

A Szabályzat tárgya
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének i) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 65. § (1)
bekezdése, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás Melléklete 7. § d) pontja alapján a Békés
Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) információátadásainak a helyi
sajátosságok figyelembe vételével alkalmazandó szabályaira vonatkozóan az alábbi utasítást (a
továbbiakban: szabályzat) adom ki.

1.2.

A Szabályzat célja
A szabályzat célja a Kormányhivatal illetékességi területén az elektronikus ügyintézés széles
körű elterjedésének elősegítése, az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek
csökkentése, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének
elősegítése.

2. A Szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységénél
foglalkoztatott állami tisztviselőre, állami ügykezelőre, a munkavállalóra, ösztöndíjas
foglalkoztatottra és közfoglalkoztatottra, a szabályzatban foglalt nyilvántartási és adatkezelési
tevékenység végzése során.

3. A Szabályzat felülvizsgálata
A szabályzat felülvizsgálatáról a Kormánymegbízott szükség szerint, de évente legalább egy
alkalommal a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Jogi Osztályának
vezetője útján gondoskodik.
A szabályzat azonnali felülvizsgálata szükséges, ha a Kormányhivatal elektronikus ügyintézési
folyamatában, a szabályzat céljaiban vagy a szervezeti, jogszabályi környezetben jelentős
változás következik be.
A szabályzat felülvizsgálatát és a felülvizsgálat során felmerülő szükséges módosításokat a
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztálya, a Jogi,
Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, a Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett
egyéb főosztályok és a járási hivatalok együttműködve végzik el.
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4. Az együttműködő szerv alapadatai
Hivatalos teljes név

Békés Megyei Kormányhivatal

Adószám

15789264-2-04

5. Az információátadási szabályzat alapadatai
Az E-ügyintézési tv. 67. § (1) bekezdése szerint az azonos hatáskörű területi államigazgatási
szervek tekintetében az irányító államigazgatási szerv, területi kamarák tekintetében az
országos kamara, e szervekre kiterjedő hatállyal egységes információátadási szabályzatot
fogadhat el.
Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése
Egységes
5.1.

Egyedi

Egységes információátadási szabályzat alapadatai
Egységes információátadási szabályzat
megnevezése
Az egységes információátadási szabályzatot
kiadó szerv megnevezése

5.2.

-

Verzió

-

Kiadás dátuma

-

Hatályosság kezdete

-

Egyedi információátadási szabályzat alapadatai
Egyedi információátadási szabályzat
megnevezése

93/2017. (XII. 15.) Vezetői utasítás a Békés
Megyei Kormányhivatal információátadási
szabályzatáról

Verzió

v2.1

Kiadás dátuma

2017. december 15.

Hatályosság kezdete

2018. január 1.

Irányító államigazgatási szerv/országos kamara
vezetőjének jóváhagyása

Igen/Nem
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II.

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

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai)











Szociális szakterület;
Gyámügyi szakterület;
Kommunális igazgatási szakterület;
Oktatási igazgatási szakterület;
Ingatlanvállalkozási szakterület;
Hadigondozás szakterület;
Vadvédelmi szakterület;
Termőföldvédelmi szakterület;
Mezőgazdasági igazgatási szakterület;
Halászati szakterület.

2. Együttműködő szerv szociális, gyámügyi, kommunális igazgatási,
oktatási igazgatási, ingatlanvállalkozási, hadigondozási, vadvédelmi,
termőföldvédelmi, mezőgazdasági igazgatási, valamint halászati
szakterülete
2.1. Információforrások regiszterének tartalma
2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/A. §;
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138.
§ (1) bekezdés, 140. § (1) bekezdés;
c) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (5) bekezdés, 31. §;
d) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (8) bekezdés;
e) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 54. § (3) bekezdés; valamint a
társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyonértékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének
feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.)
NGM rendelet;
f) a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 26. § (3) bekezdés;
g) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény 26. §;
h) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § (3) bekezdés,
i) a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről,
valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001.(XII. 30.) Korm. rendelet 2. §;
j) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 33. §.
 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
a) A szociális feladatok körében ellátja az:
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b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

 időskorúak járadékával,
 foglalkoztatást helyettesítő támogatással,
 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással,
 ápolási díjjal,
 közgyógyellátással, valamint
 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal
kapcsolatban meghatározott, a Kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó
feladatokat.
A gyámügyi igazgatási feladatok körében nyilvántartást vezet:
 az általa megállapított és folyósított pénzbeli és természetbeni
ellátásokról,
 az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint a nevelésbe vett
gyermekekről, a gyámság és gondnokság alatt állókról a 139. § (1)
bekezdésében meghatározott adattartalommal,
 az érintett személyek, valamint a gyermekek minden olyan vagyonáról,
amely nem tartozik a szülő kezelésébe, amelyet a gyámhatóság
rendszeres felügyelete alá vont, vagy amelyet a gyámhatósághoz
beszolgáltattak,
 a vagyonnal rendelkező gyermekről a bekövetkező nagykorúsága
szerint.
A kommunális igazgatási feladatok körében az engedéllyel rendelkező
temetkezési szolgáltatókról nyilvántartást vezet.
Az oktatási igazgatási feladatai körében gondoskodik a tankötelesek
nyilvántartásáról.
Az ingatlanvállalkozási feladatok körében az üzletszerű társasházkezelői vagy az
üzletszerű ingatlankezelői tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő
természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet.
A hadigondozásba vett személyekről nyilvántartást vezet (gondozási minősítés,
megállapított ellátás, hadigondozotti igazolványszám, személyes adatok).
A vadászati hatóság a vadászterületekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a vadászterület azonosítására alkalmas adatokat; a vadállományra vonatkozó
becslési, elejtési és trófeabírálati adatokat; a vadászterületet érintő hatósági
határozatokat; a vadaskertre, valamint a vadasparkra vonatkozó adatokat.
A talajvédelmi hatóság a bejelentést tevő személyekről nyilvántartást vezet,
amely nyilvántartás tartalmazza a szakértő természetes személyazonosító
adatait; lakcímét, elérhetőségét; iskolai végzettségét, az oklevelet kiállító
intézmény megnevezését, helyét, valamint az oklevél számát és keltét;
gyakorlatának helyét, időtartamát; talajvédelmi szakterületeinek megjelölését; a
talajvédelmi hatóság által megadott nyilvántartási számát. A nyilvántartott
gyümölcsültetvény-kataszter tartalmazza az ültetvény következő jellemzőit:
jelleg, telepítési jellemzők, térállás, sor- és tőtávolság, öntözőrendszer megléte,
művelésmód, támrendszer, telepítés ideje, fajtamegoszlás, alanyhasználat.
A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat a
Kormányhivatal az illetékességi területén található családi gazdaság központja
tekintetében látja el.
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j)

A halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodásra jogosultakról és a halgazdálkodási
vízterületekről – a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás átláthatósága
céljából – nyilvántartást vezet.

 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki szakhatósági
állásfoglalást):
Az adott bekezdés a Kormányhivatal vonatkozásában nem értelmezhető.
 szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő):
Az adott bekezdés a Kormányhivatal vonatkozásában nem értelmezhető.
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.
Nyilvántartás
megnevezése

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)

Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)

Temetkezési szolgáltatók
nyilvántartása

Nyilvántartás leírása
A Kormányhivatal a feladat- és
hatáskörébe tartozó szociális
ellátásokra való jogosultság
megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése
céljából nyilvántartást vezet.
A Kormányhivatal a feladat- és
hatáskörébe tartozó
gyermekvédelmi és gyámügyi
ellátásokra való jogosultság
megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése
céljából nyilvántartást vezet.
A Kormányhivatal az engedéllyel
rendelkező temetkezési
szolgáltatókról nyilvántartást vezet.
A járási hivatal a temetkezések
szabályszerű megvalósítása, az
átlátható gazdálkodás rendjének
betartása, a szolgáltatók
szabályszerű működésével a
kegyeleti jog gyakorlásának
biztosítása érdekében nyilvántartást
vezet a jogszabályban meghatározott
személyi körről.

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Nem

Közzététel helye

-

Nem

-

Igen

http://www.beke
skh.hu/temetkeze
si-szolgaltatoknyilvantartasa

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás

Részben

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

Részben

a gyermekek
védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról szóló
1997. évi XXXI.
törvény 140. § (1)
bekezdés

Nem

a temetőkről és a
temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII.
törvény 30. § (5)
bekezdés, 31. §
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Tankötelesek
nyilvántartása

A Kormányhivatal gondoskodik a
tankötelesek nyilvántartásáról.

Az üzletszerű
társasházkezelői,
üzletszerű ingatlankezelői
és ingatlanközvetítői
tevékenység
nyilvántartása

A Kormányhivatal az üzletszerű
társasházkezelői vagy az üzletszerű
ingatlankezelői tevékenység
végzésére jogosult, bejelentést tevő
természetes személyekről és
gazdálkodó szervezetekről
nyilvántartást vezet.

Hadigondozottak
nyilvántartása

A Kormányhivatal a hadigondozásba
vett személyekről nyilvántartást
vezet (gondozási minősítés,
megállapított ellátás, hadigondozotti
igazolványszám, személyes adatok)

Trófeabírálat
nyilvántartása

A jogszerűen elejtett nagyvad a
trófeabírálatot követően kerül az
elejtő tulajdonába. Célja a
Magyarország területén elejtett
trófeás nagyvad egyedeinek C.I.C.
szerinti rangsorolása.

Gyümölcsültetvénykataszter

Gyümölcsültetvény-kataszter
vezetése és telepítési engedély
kiadása.

Nem

-

Igen

http://www.korm
anyhivatal.hu/hu/
dok?page=12&so
urce=5&type=318
#!DocumentBrow
se

Nem

Nem

Nem
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-

-

-

Nem

a nemzeti
köznevelésről szóló
2011. évi CXC.
törvény 45. § (8)
bekezdés

Részben

a társasházakról
szóló 2003. CXXXIII.
törvény 54. § (3)
bekezdés

Igen

a hadigondozásról
szóló 1994. évi XLV.
törvény 26. § (3)
bekezdés

Nem

a vad védelméről, a
vadgazdálkodásról,
valamint a
vadászatról szóló
1996. évi LV.
törvény 26. §, 73. §,
74. §.

Igen

a termőföld
védelméről szóló
2007. évi CXXIX.
törvény 58/A. §

Információátadási szabályzat v2.1

Családi gazdaságok
nyilvántartása

Békés Megyei Kormányhivatal

Családi gazdálkodók nyilvántartásba
vétele, változások vezetése.

Nem

-

Igen

Halgazdálkodási
Halgazdálkodási vízterületek
vízterületek nyilvántartása nyilvántartása.

Nem

-

Igen

Halgazdálkodásra
jogosultak nyilvántartása

Nem

-

Igen

Halgazdálkodásra jogosultak
nyilvántartása.

a családi gazdaságok
létrehozásáról,
nyilvántartásba
vételéről,
működtetéséről,
valamint kiemelt
támogatásukról
szóló 326/2001.(XII.
30.) Korm. rendelet
2. §
a halgazdálkodásról
és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII.
törvény 34-35. §
a halgazdálkodásról
és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII.
törvény 33. §

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.

Közhiteles adat rövid, köznapi
neve

szociális ellátás megnevezése

Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése
szociális ellátás
megnevezése (aktív
korúak ellátása;
közgyógyellátás;

Nyilvános (I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)

Melyik nyilvántartásban
szerepel

N

I

Automatikus

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)
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Békés Megyei Kormányhivatal

egészségügyi ellátásra
való jogosultság;
időskorúak járadéka;
ápolási díj)
Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)
Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)

szociális ellátás jogcíme

szociális ellátás jogcíme

N

I

Automatikus

szociális ellátás összege

szociális ellátás összege

N

I

Automatikus

N

I

Automatikus

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)

N

I

Automatikus

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)

N

I

Automatikus

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)

N

I

Egyszerű

N

I

Egyszerű

N

I

Egyszerű

N

I

Egyszerű

N

I

Egyszerű

ellátás adatai

megszűnés jogcíme

jogerő dátuma

feladat- és hatáskörök
megnevezése
indult
alapja
dátuma
aktuális ügyiratszám

szociális ellátás
megállapításának,
megváltoztatásának,
megszűnésének vagy
megszüntetésének adatai
szociális ellátás
megszűnésének vagy
megszüntetésének
jogcíme
szociális ellátásra való
jogosultsággal összefüggő
érdemi döntés jogerőre
emelkedésének
időpontja
feladat- és hatáskörök
megnevezése
az eljárás megindításának
napja
első eljárási cselekmény
alapja
első eljárási cselekmény
dátuma
eljárási cselekmény
ügyiratszáma
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Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)

Információátadási szabályzat v2.1
nyilvántartásba vétel
határozatot hozó
határozat dátuma

nyilvántartásba vétel
dátuma
határozatot hozó szerv
megnevezése
határozat
meghozatalának dátuma

Békés Megyei Kormányhivatal
N

I

Egyszerű

N

I

Egyszerű

N

I

Egyszerű

ügyiratszám

határozat ügyiratszáma

N

I

Egyszerű

feladat, hatáskörben eljárás
oka

milyen okból történt az
eljárás megindítása

N

I

Egyszerű

megszűnés adatai

megszűnés dátuma

N

I

Egyszerű

megszűnés ügyiratszáma

megszűnés ügyiratszáma

N

I

Egyszerű

megszűnés oka

jogszabályban
meghatározottak szerint

N

I

Egyszerű

nyilvántartásba vétel időpontja

nyilvántartásba vétel
időpontja

I

I

Egyszerű

nyilvántartási száma

nyilvántartási száma

I

I

Egyszerű

gyümölcs-kataszter adatai:
a termőhely azonosító adatai
(település, helyrajzi szám,
területnagyság); a gyümölcs

a termőföld védelméről
szóló 2007. évi CXXIX.
törvény 58/A. §

N

I

Egyszerű
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Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Az üzletszerű
társasházkezelői,
üzletszerű ingatlankezelői
és ingatlanközvetítői
tevékenység
nyilvántartása
Az üzletszerű
társasházkezelői,
üzletszerű ingatlankezelői
és ingatlanközvetítői
tevékenység
nyilvántartása
Gyümölcsültetvénykataszter

Információátadási szabályzat v2.1
termőhely ökológiai
minősítése és a gyümölcsfajok,
amelyekre a minősítés
vonatkozik
családi gazdaságok
nyilvántartási adatai:
a családi gazdálkodó
természetes személyazonosító
adatai, lakcíme, adóazonosító
jele, adószáma, legmagasabb
iskolai végzettsége és a
végzettséget igazoló okirat
száma; a gazdálkodó család
tagjainak természetes
személyazonosító adatai,
lakcíme, adóazonosító jele,
illetve rokoni jogviszonya
kódja; a családi gazdaság
részét képező termőföldekhez
kapcsolódó következő
adatoknak a termőföld fekvése
szerinti településenként való
megjelölése: a termőföld
helyrajzi száma, a termőföld
művelési ága, a termőföld
területe hektárban, a
termőföld külterületi vagy
belterületi fekvése; a családi
gazdaság részét képező
termőföldek összterülete, az
igénylés benyújtásának és a
nyilvántartásba vételének
időpontja, a nyilvántartásba

326/2001. (XII. 30.) Korm.
rendelet 2. §

Békés Megyei Kormányhivatal

N

I

13

Egyszerű

Családi gazdaságok
nyilvántartása
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Békés Megyei Kormányhivatal

vételre irányuló eljárás
ügyszáma; és a módosítási
kérelem benyújtásának és a
nyilvántartásba vételének
időpontja, a módosításra
irányuló eljárás ügyszáma
a vízterület megnevezése

a vízterülettel érintett ingatlan
vagy ingatlanok helyrajzi
száma

a vízterület megnevezése

a vízterülettel érintett
ingatlan vagy ingatlanok
helyrajzi száma

N

I

Egyszerű

Halgazdálkodási
vízterületek
nyilvántartása

N

I

Egyszerű

Halgazdálkodási
vízterületek
nyilvántartása

N

I

Egyszerű

Halgazdálkodási
vízterületek
nyilvántartása

N

I

Egyszerű

Halgazdálkodási
vízterületek
nyilvántartása

N

I

Egyszerű

Halgazdálkodási
vízterületek
nyilvántartása

a vízterület medrének az
ingatlan-nyilvántartásban
szereplő művelési ága

a vízterület medrének az
ingatlan-nyilvántartásban
szereplő művelési ága

a vízterület típusa

a vízterület típusa

a vízterület nagysága,
folyóvizek esetében annak
hossza

a vízterület nagyságát,
folyóvizek esetében
annak hossza

az Országos Halgazdálkodási
Adattár szerinti víztérkód

az Országos
Halgazdálkodási Adattár
szerinti víztérkód

N

I

Egyszerű

az Európai Unió Víz
Keretirányelve szerinti
víztestkód

az Európai Unió Víz
Keretirányelve szerinti
víztestkód

N

I

Egyszerű
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Halgazdálkodási
vízterületek
nyilvántartása
Halgazdálkodási
vízterületek
nyilvántartása
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Békés Megyei Kormányhivatal

a halgazdálkodási kíméleti
területek kijelölése

a halgazdálkodási
kíméleti területek
kijelölése

a különleges rendeltetésűvé
nyilvánítás

a különleges
rendeltetésűvé
nyilvánítás

N

a halgazdálkodási vízterület
megnevezése

a halgazdálkodási
vízterület megnevezése

a halgazdálkodásra jogosult
neve, lakcíme, születési helye,
születési ideje és anyja
leánykori családi és utóneve,
vagy cégneve, székhelye és
adószáma

a halgazdálkodásra
jogosult neve, lakcíme,
születési helye, születési
ideje és anyja leánykori
családi és utóneve, vagy
cégneve, székhelye és
adószáma
a halgazdálkodási jog
haszonbérlet vagy
alhaszonbérlet útján
történő hasznosítása
esetén a haszonbérlet
időtartama

a halgazdálkodási jog
haszonbérlet vagy
alhaszonbérlet útján történő
hasznosítása esetén a
haszonbérlet időtartama

a halgazdálkodási vízterületté
nyilvánítást megállapító
hatósági határozat száma

a halgazdálkodási
vízterületté nyilvánítást
megállapító hatósági
határozat száma

a halgazdálkodási jog
gyakorlásának, illetve
hasznosításának módja

a halgazdálkodási jog
gyakorlásának, illetve
hasznosításának módja

Egyszerű

Halgazdálkodási
vízterületek
nyilvántartása

I

Egyszerű

Halgazdálkodási
vízterületek
nyilvántartása

N

I

Egyszerű

Halgazdálkodásra
jogosultak nyilvántartása

N

I

Egyszerű

Halgazdálkodásra
jogosultak nyilvántartása

N

I

Egyszerű

Halgazdálkodásra
jogosultak nyilvántartása

N

I

Egyszerű

Halgazdálkodásra
jogosultak nyilvántartása

N

I

Egyszerű

Halgazdálkodásra
jogosultak nyilvántartása

N

I
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a korábbi halászati jog
átengedésére vonatkozó
határozat száma

a korábbi halászati jog
átengedésére vonatkozó
határozat száma

N

I

Egyszerű

Halgazdálkodásra
jogosultak nyilvántartása

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.

Adat rövid,
köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Elsődleges

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Melyik nyilvántartásban
szerepel

-

N

I

Automatikus

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)

lakcím

belföldi lakó- vagy
tartózkodási hely

TB azonosító jel

társadalombiztosítási
azonosító Jel

Elsődleges

-

N

I

Automatikus

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)

állampolgárság
vagy jogállás

a jogosult
állampolgársága, illetve
bevándorolt,
letelepedett, menekült,
oltalmazott vagy
hontalan jogállás

Elsődleges

-

N

I

Automatikus

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)
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jövedelem

tartózkodás
jogcíme

adóazonosító jel

hajléktalan

jogosulatlan
összeg

jogellenes
munkavégzés

a szociális ellátás
megállapításánál
figyelembe vett, egy főre
vagy egy fogyasztási
egységre jutó jövedelem
összege
a Magyarországon
tartózkodás jogcíme,
hozzátartozói jogcímen
történő tartózkodás
esetén a rokoni kapcsolat
az ápolási díjra jogosult
személy adóazonosító
jele
azt a tényt, hogy a
jogosult részére az ellátás
folyósítása a hajléktalan
személyekre vonatkozó
szabályok szerint történik
az ellátás jogosulatlan és
rosszhiszemű
igénybevételét
megállapító jogerős
döntés esetén az érintett
ellátás megnevezése és
az ellátás megtérítendő
összege
az aktív korúak ellátására
jogosult személynek a
foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létesítéséhez
szükséges

Elsődleges

-

N

I

Automatikus

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)

Elsődleges

-

N

I

Automatikus

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)

Elsődleges

-

N

I

Automatikus

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)

Elsődleges

-

N

I

Automatikus

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)

-

N

I

Automatikus

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)

-

N

I

Automatikus

Szociális ellátások
nyilvántartása (JWinSzoc)

Elsődleges

Elsődleges
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Személyes
adatok

jognyilatkozatok
hiányában vagy a
jognyilatkozatok
alakszerűségére
vonatkozó rendelkezések
megsértésével végzett
keresőtevékenységére (a
továbbiakban: jogellenes
munkavégzés) vonatkozó
törvényben foglalt
adatok
név, születési név,
születési hely, születési
idő, anyja neve
belföldi lakó- vagy
tartózkodási hely
társadalombiztosítási
azonosító Jel

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állampolgárság
vagy jogállás

a jogosult
állampolgársága, illetve
bevándorolt,
letelepedett, menekült,
oltalmazott vagy hontalan
jogálla

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

szolgáltató neve

a szolgáltató neve

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

szolgáltató címe/
székhelye
engedélyezett
szolgáltatási
tevékenység

a szolgáltató címe /
székhelye

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

az engedélyezett
szolgáltatási tevékenység

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Lakcím
TB azonosító jel
adóazonosító jel
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Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)
Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)

Gyámügyi ellátások
nyilvántartása (WinGyer)

Temetkezési szolgáltatók
nyilvántartása
Temetkezési szolgáltatók
nyilvántartása
Temetkezési szolgáltatók
nyilvántartása
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lakcím

a tanköteles lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Tankötelesek
nyilvántartása

születési és név
adatok

a tanköteles születési és
név adatai

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Tankötelesek
nyilvántartása

munkáltató
megnevezése és
székhelye

a szolgáltatási
tevékenységet végző
természetes személy
munkáltatójának
megnevezése és
székhelye

Egyszerű

Az üzletszerű
társasházkezelői,
üzletszerű ingatlankezelői
és ingatlanközvetítői
tevékenység
nyilvántartása

Egyszerű

Az üzletszerű
társasházkezelői,
üzletszerű ingatlankezelői
és ingatlanközvetítői
tevékenység
nyilvántartása

-

Az üzletszerű
társasházkezelői,
üzletszerű ingatlankezelői
és ingatlanközvetítői
tevékenység
nyilvántartása

használt nyelv

a szolgáltatási
tevékenység során
használt nyelv
megjelölése

szakképesítés
adatai

a természetes személy
szolgáltatási tevékenység
gyakorlására jogosító
szakképesítésének az
Országos Képzési
Jegyzékben szereplő
azonosító száma, a
bizonyítvány számát, a
kiállító intézmény
megjelölése, a kiadás
helye és időpontja,

Elsődleges

Elsődleges

Elsődleges

-

I

-

I

-

N
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cégjegyzékszám
/ nyilvántartási
szám

a szolgáltató gazdálkodó
szervezet
cégjegyzékszáma, egyéni
vállalkozó esetén
nyilvántartási száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

képviseletre
jogosult adatai

a szolgáltató gazdálkodó
szervezet képviseletére
jogosult személy – egyéni
vállalkozó esetén saját –
neve és lakóhelye

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

közreműködő /
alkalmazott neve

szolgáltató gazdálkodó
szervezet esetén a
szolgáltatási tevékenység
végzésére igazolással
rendelkező személyesen
közreműködő tag vagy
alkalmazott neve

lakcím

belföldi lakó- vagy
tartózkodási hely

TB azonosító jel

társadalombiztosítási
azonosító Jel

állampolgárság
vagy jogállás

a jogosult
állampolgársága, illetve
bevándorolt,
letelepedett, menekült,
oltalmazott vagy
hontalan jogállás

Az üzletszerű
társasházkezelői,
üzletszerű ingatlankezelői
és ingatlanközvetítői
tevékenység
nyilvántartása
Az üzletszerű
társasházkezelői,
üzletszerű ingatlankezelői
és ingatlanközvetítői
tevékenység
nyilvántartása

-

I

I

Egyszerű

Az üzletszerű
társasházkezelői,
üzletszerű ingatlankezelői
és ingatlanközvetítői
tevékenység
nyilvántartása

-

N

I

Egyszerű

Hadigondozottak
nyilvántartása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hadigondozottak
nyilvántartása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hadigondozottak
nyilvántartása

Elsődleges

Elsődleges
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természetes
személyazonosító adatok

családi és utónév,
születési családi és
utónév, születési hely,
születési idő, anyja
születési családi és
utóneve

Elsődleges

-

N

21
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Egyszerű

Halgazdálkodási
vízterületek
nyilvántartása,
Halgazdálkodásra
jogosultak nyilvántartása
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások

A 2.1. pontban ismertetett információk, adatok elektronikus úton való átadási formáját, technikai,
technológiai megoldását felső szinten bemutató, összefoglaló alpont.
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az
együttműködő szerv információkat nyújthat. A tankötelesek nyilvántartása, a hadigondozottak
nyilvántartása, a trófeabírálat nyilvántartása, a gyümölcsültetvény-kataszter, a családi gazdaságok
nyilvántartása, a halgazdálkodási vízterületek nyilvántartása, valamint a halgazdálkodásra jogosultak
nyilvántartása nem rendelkezik információátadási felülettel.

Azonosító

Ápolási díj – alanyi
(APDA)

Egészségkárosodási
és
gyermekfelügyeleti
támogatás (EGYT)

Együttműkö
dés formája

automatikus

automatikus

Gyakoriság

eseményalapú

eseményalapú

Nyilvános/
Nem
nyilvános

Nem nyilvános esetén
a jelölés indoklása

nem
nyilvános

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 19. § (1), (1b)
bekezdés

nem
nyilvános

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 19. § (1), (1b)
bekezdés

Egészségügyi
szolgáltatásra való
jogosultság (ESZJ)

automatikus

eseményalapú

nem
nyilvános

Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás (FHT)

automatikus

eseményalapú

nem
nyilvános

Időskorúak járadéka
(IDJ)

automatikus

eseményalapú

nem
nyilvános

Közgyógyellátás –
alanyi (KGYA)

automatikus

eseményalapú

nem
nyilvános
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a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 19. § (1), (1b)
bekezdés
a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 19. § (1), (1b)
bekezdés
a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 19. § (1), (1b)
bekezdés
a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 19. § (1), (1b)
bekezdés
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Közgyógyellátás –
normatív (KGYN)

Pénzbeli ellátások
(WinGyer)

automatikus

eseményalapú

nem
nyilvános

egyszerű

eseményalapú

nem
nyilvános

Temetkezési
szolgáltatók
nyilvántartása

egyszerű

eseményalapú

nyilvános

Az üzletszerű
társasházkezelői,
üzletszerű
ingatlankezelői és
ingatlanközvetítői
tevékenység
nyilvántartása

egyszerű

eseményalapú

nyilvános

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 19. § (1), (1b)
bekezdés
1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek
védelméről és a
gyámügyi igazgatásról

2.1.5.2. A szociális ellátások, a gyámügyi ellátások, a tankötelesek, a temetkezési szolgáltatók, az
üzletszerű társasházkezelői, üzletszerű ingatlankezelői és ingatlanközvetítői tevékenység, a
hadigondozottak, a trófeabírálat, a gyümölcsültetvény-kataszter, a családi gazdaságok, a
halgazdálkodási vízterületek, valamint a halgazdálkodásra jogosultak nyilvántartása
elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
A szociális ellátások nyilvántartásában, a gyámügyi ellátások nyilvántartásában, a tankötelesek
nyilvántartásában, a hadigondozottak nyilvántartásában, a trófeabírálat nyilvántartásában, a
gyümölcsültetvény-kataszterben, a családi gazdaságok nyilvántartásában, a halgazdálkodási
vízterületek nyilvántartásában, valamint a halgazdálkodásra jogosultak nyilvántartásában
feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 19. §-a alapján a
járási hivatal igény esetén a szociális hatáskört gyakorló szervek részére, a gyámügyi
feladatokat ellátó szervek, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a
rehabilitációs hatóság, a kincstár, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a katonai
igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények (a
továbbiakban együtt: adatigénylésre jogosult szervek) részére, eseti megkeresésük alapján,
törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából adatokat szolgáltat;
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 140. § (1)
bekezdése alapján a gyámhatóság nyilvántartást vezet az általa megállapított és folyósított
pénzbeli és természetbeni ellátásokról, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint a
nevelésbe vett gyermekekről, a gyámság és gondnokság alatt állókról a 139. § (1)
bekezdésében meghatározott adattartalommal, az a) és b) pontban megjelölt személyek,
23
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c)

d)
e)

f)

g)

h)

valamint a gyermekek minden olyan vagyonáról, amely nem tartozik a szülő kezelésébe,
amelyet a gyámhatóság rendszeres felügyelete alá vont, vagy amelyet a gyámhatósághoz
beszolgáltattak, a vagyonnal rendelkező gyermekről a bekövetkező nagykorúsága szerint;
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (8) bekezdése alapján a járási
hivatal gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot
közöl a területileg illetékes tankerületi központ, és tanuló lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára;
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 26. § (3) bekezdés alapján az elsőfokú
hadigondozási hatóság a hadigondozásba vett személyről nyilvántartást vezet;
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 26.
§, 73. §, 74. § alapján vadászati hatóság a vadászterületekről nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza a vadászterület azonosítására alkalmas adatokat; a vadállományra vonatkozó
becslési, elejtési és trófeabírálati adatokat; a vadászterületet érintő hatósági határozatokat; a
vadaskertre, valamint a vadasparkra vonatkozó adatokat;
A talajvédelmi hatóság a gyümölcsültetvény-kataszterbe a következő jellemzőket rögzíti:
jelleg, telepítési jellemzők, térállás, sor- és tőtávolság, öntözőrendszer megléte, művelésmód,
támrendszer, telepítés ideje, fajtamegoszlás, alanyhasználat, amely adattartalom a termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 61. § (3) bekezdése alapján a KSH részére
statisztikai célra átadható.
A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat a Kormányhivatal az
illetékességi területén található családi gazdaság központja tekintetében látja el a családi
gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt
támogatásukról szóló 326/2001.(XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján.
A halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodási jog jogosultjáról és a halgazdálkodási
vízterületekről – a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás átláthatósága és az előírások
érvényre juttatása céljából – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII.
törvény 33-35. §-a alapján nyilvántartást vezet.

A temetkezési szolgáltatók nyilvántartásában valamint az üzletszerű társasházkezelői, üzletszerű
ingatlankezelői és ingatlanközvetítői tevékenység nyilvántartásában feltüntetett adatok
nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása
1206 KSH statisztika illetve 1210 KSH statisztika: A JWinSzoc illetve a WinGyer szoftverek által a
rendszerekben található adatmezők értékeiből aggregálják a KSH által kért statisztikai adatokat.
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése

Adat típusa

Adat
hossza

Adat
formátuma

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

Egyéb tartalmi,
kezelési
információk

9

XML

I

-

XML

I

-

JWinSzoc
Igénylő adatai:
TAJ szám
TAJ szám jellege

numerikus
egész
szöveges
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Szerepkör
Igénylő kapcsolata a
gyermekkel
Családi név
Utónév
Születési családnév
Születési utónév
Születési hely
Születési idő
(év,hó,nap)
Anyja születési név –
családi név
Anyja születési név –
utónév
Neme
Állampolgárság
Idegenrendészeti
jogállás
Ország

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges

XML
XML
XML
XML
XML

I
I
I
I
I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges
szöveges

XML
XML

-

szöveges

XML

N
I
N – ha
magyar

szöveges

XML

I

-

Irányítószám
Település
Közterület
Közterület jelleg
Házszám
Épület
Lépcsőház
Emelet
Ajtó
Helyrajzi szám
Életvitelszerűen
ezen a címen él
Lakóhellyel nem
rendelkezik
Típus (fiktív lakcím,
szálló stb.)
Keresőtevékenységr
e vonatkozó adat
(APDA)
Rokoni kapcsolat az
ápolttal (APDA)
Adóazonosító jel
(APDA)
Ápolt személy
(APDA)
Eltartott gyermekek
száma (EGYT, FHT)

szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges

XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML

I
I
I
I
N
N
N
N
N
N

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

numerikus
egész

XML

I

-

Családi állapot (IDJ)

szöveges

XML

I

-

numerikus
egész

10
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Jogosultsági jogcím
(KGYA)
Igénylő családjában
élő közeli
hozzátartozók száma
(KGYN)
Kérelem adatainak
felvitele
Kérelem
beérkezésének
időpontja
Kifizetés típusa
Közgyógyellátási
igazolvány
Bankszámlaszám
(folyószámlás
fizetésnél)
Ápolási díj aljogcím
Megállapító
határozat:
Döntési javaslat
típusa
Ügyiratszám
Jogosultság kezdete
Támogatás havi
bruttó összege
(APDA, EGYT, FHT,
IDJ, KGYN)
Fogyasztási egység
arányszáma (EGYT,
FHT)
Egy fogyasztási
egységre eső
jövedelem (EGYT,
FHT)
Egy főre jutó havi
jövedelem (ESZJ, IDJ,
KGYN)
Jogosultság vége
(ESZJ, KGYA, KGYN)
Egyéni
gyógyszerkeret
(KGYA, KGYN)
Eseti keret (KGYA,
KGYN)
Rendszeres gyógyító
ellátás költsége
(KGYN)
Elutasító határozat:
Döntési javaslat
típusa

szöveges

XML

I

-

numerikus
egész

XML

I

-

dátum

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges
dátum

XML
XML

I
I

-

numerikus
egész

XML

I

-

numerikus
valós

XML

I

-

numerikus
valós

XML

I

-

numerikus
egész

XML

I

-

dátum

XML

I

-

numerikus
egész

XML

I

-

numerikus
egész

XML

I

-

numerikus
egész

XML

I

-

szöveges

XML

I

-
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Elutasítás oka
Döntés és
kiadmányozás:
Kiadmányozás ideje
Ügyiratszám
Kiegészítés,
kijavítás:
Jogerő figyelése:
Jogerőre emelkedés
dátuma
Szüneteltetés
(EGYT, FHT):
Szüneteltetés kezdő
dátuma
Szüneteltetés oka
Szüneteltetés
várható vége
Szüneteltetés
ügyiratszáma
Ügyiratszám
Kiadmányozás kelte
Jogerő dátuma
Felülvizsgálat (APD,
IDJ, EGYT, FHT):
Felülvizsgálat
dátuma
Egy főre/ fogyasztási
egységre eső
jövedelem
Döntés
Megszűnés /
továbbfolyósítás
dátuma

szöveges

XML

I

-

dátum
szöveges

XML
XML

I
I

minden adat
újraküldve

dátum

XML

I

-

dátum

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

dátum

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges
dátum
dátum

XML
XML
XML

I
I
I

-

dátum

XML

I

-

numerikus
valós

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

dátum

XML

I

-

Összege

numerikus
egész

XML

I

-

Ápolási díj altípus

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

dátum
dátum

XML
XML

I
I

-

dátum

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

dátum
dátum

XML
XML

I
I

-

Ügyiratszám
Kiadmányozás kelte
Jogerő dátuma
Megszüntetés:
Megszüntetés kezdő
dátuma
Megszüntetés oka
Megszüntetés
ügyiratszáma
Kiadmányozás kelte
Jogerő dátuma
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WinGyer
Igénylő adatai:
TAJ szám
TAJ szám jellege
Szerepkör
Igénylő kapcsolata a
gyermekkel
Családi név
Utónév
Születési családnév
Születési utónév
Születési hely
Születési idő
(év,hó,nap)
Anyja születési név –
családi név
Anyja születési név –
utónév
Neme
Állampolgárság
Idegenrendészeti
jogállás
Ország
Irányítószám
Település
Közterület
Közterület jelleg
Házszám
Épület
Lépcsőház
Emelet
Ajtó
Helyrajzi szám
Életvitelszerűen
ezen a címen él
Lakóhellyel nem
rendelkezik
Típus (fiktív lakcím,
szálló stb.)
Igénylő kapcsolata a
gyermekkel (GYT)
Eltartott gyermekek
száma (GYT)
Ebből jogosult
gyermekek száma
(GYT)
Igénylővel együtt
élők száma (GYT)

numerikus
egész
szöveges
szöveges

9

XML

I

-

XML
XML

I
I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges

XML
XML
XML
XML
XML

I
I
I
I
I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges
szöveges

XML
XML

-

szöveges

XML

szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges

XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML

N
I
N – ha
magyar
I
I
I
I
I
N
N
N
N
N
N

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

numerikus
egész

XML

I

-

numerikus
egész

XML

I

-

numerikus
egész

XML

I

-
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Ellátásban érintett
személy:
Jogosult gyermek
(GYT)
Tartásdíjra
kötelezett (GYT)
Kérelem adatainak
felvitele:
Kérelem
beérkezésének
időpontja
Kifizetés típusa
Közgyógyellátási
igazolvány
Bankszámlaszám
(folyószámlás
fizetésnél)
Gyermektartásdíjat
megállapító bíróság
neve (GYT)
Gyermektartásdíjat
megállapító bíróság
döntés száma (GYT)
Bírósági döntés
jogerőre
emelkedésének
dátuma (GYT)
Bírósági döntésben
megállapított
gyermektartásdíj
összege (GYT)
Végrehajtási irat
száma (GYT)
Végrehajtási irat
kelte (GYT)
Nevelésbe vétel
megszűnésének
ideje (OTT)
Folyamatos
nevelésbe vétel
megszűnésének oka
(OTT)
Folyamatos
nevelésbe vétel
időtartama (OTT)
Otthonteremtési
támogatás
felhasználásának
módja (OTT)

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

dátum

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

dátum

XML

I

-

numerikus
egész

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

dátum

XML

I

-

dátum

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-
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Megállapító
határozat:
Döntési javaslat
típusa
Ügyiratszám
Jogosultság kezdete
Egy főre jutó havi
jövedelem (GYT)
Támogatás havi
bruttó összege (GYT)
Jogosultság vége
(GYT)
Támogatás
nyújtásának típusa
(OTT)
Támogatás
elszámolásának
határideje (OTT)
Támogatás egyszeri
összege (OTT)
Támogatás
részösszege (OTT)
Típusa
Elutasító határozat:
Döntési javaslat
típusa
Elutasítás oka
Döntés és
kiadmányozás:
Kiadmányozás ideje
Ügyiratszám
Kiegészítés,
kijavítás:
Jogerő figyelése:
Jogerőre emelkedés
dátuma
Megszüntetés:
Megszüntetés kezdő
dátuma
Megszüntetés oka
Megszüntetés
ügyiratszáma
Kiadmányozás kelte
Jogerő dátuma
tartózkodás jogcíme
adóazonosító jel
hajléktalan

szöveges

XML

I

-

szöveges
dátum
numerikus
egész

XML
XML

I
I

-

XML

I

-

numerikus
egész

XML

I

-

dátum

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

dátum

XML

I

-

XML

I

-

XML

I

-

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

dátum
szöveges

XML
XML

I
I

minden adat
újraküldve

dátum

XML

I

-

dátum

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

szöveges

XML

I

-

dátum
dátum
szöveges
numerikus
egész
szöveges

30

XML
XML
XML

I
I
I

-

10

XML

I

-

20

XML

I

-

numerikus
egész
numerikus
egész
szöveges
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jogosulatlan összeg
jogellenes
munkavégzés
tankötelesek
nyilvántartása
temetkezési
szolgáltatók
nyilvántartása
társasházkezelők
nyilvántartása
hadigondozottak
nyilvántartása
szociális ellátás
megnevezése
szociális ellátás
jogcíme
szociális ellátás
összege
ellátás adatai
megszűnés jogcíme
jogerő dátuma
lakcím
TB azonosító jel
Állampolgárság vagy
jogállás
jövedelem
tartózkodás jogcíme
adóazonosító jel
hajléktalan
jogosulatlan összeg
jogellenes
munkavégzés
tankötelesek
nyilvántartása
temetkezési
szolgáltatók
nyilvántartása
társasházkezelők
nyilvántartása
hadigondozottak
nyilvántartása

numerikus
egész

10

XML

I

-

szöveges

50

XML

i

-

szöveges

XLS

I

-

szöveges

XLS

I

-

szöveges

XLS

I

-

szöveges

XLS

I

szöveges

30

XML

I

-

szöveges

30

XML

I

-

10

XML

I

-

50

XML

I

-

szöveges
dátum
szöveges
szöveges

30
8
80
9

XML
XML
XML
XML

I
I
I
I

-

szöveges

50

XML

I

-

10

XML

I

-

30

XML

I

-

10

XML

I

-

20

XML

I

-

10

XML

I

-

50

XML

i

-

szöveges

XLS

I

-

szöveges

XLS

I

-

szöveges

XLS

I

-

szöveges

XLS

I

-

numerikus
egész
szöveges

numerikus
egész
szöveges
numerikus
egész
szöveges
numerikus
egész
szöveges

Átadott mezők típusa, hossza: az alábbi PTR szótár tartalmazza a következő adatokat a hozzájuk
tartozó kóddal:
 KOZTJELLEG
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TELEPULES
ORSZAG
ALLAMPOLGARSAG
EGYÉB:
a) APD_KERESOTEVEKENYSEG
b) APD_ROKONI_KAPCSOLAT
c) APOLASI_DIJ_ALTIPUSA
d) ALLAMPOLGARSAG_TIPUS
e) LAKOHELY_VALASZTO
f) SZEREPKOR
g) TARTHELY_VALASZ
h) JOGOSULTSAGI_JOGCIM
i) KIFIZETES_TIPUSA
j) LAKOHELLYEL_NEM_RENDELKEZIK_TIPUS
k) ALLAMPOLGARSAGI_JOGALLAS_TIPUS
l) DONTES_TIPUSA
m) FELULVIZSGALAT_OKA
n) JOGOSULTSAG_ALAPJA
o) SZUNETELTETES_OKA
p) FELHASZNALASI_CEL
q) TAMOGATAS_RENDSZERESSEG
r) TAJ_JELLEGE
s) MEGSZUNTETES_OKAI

A szótárban fellelhető adatmezők az ott található kóddal, az egyéb szöveges mezők olyan hosszan
kerülnek átadásra, ameddig értékes jegy van bennük. A támogatások összege szintén a megadott
értékben kerül átadásra. A dátum mezők dátumként kerülnek átadásra.

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 19. §-a alapján a járási
hivatal a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, a
kincstár, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a katonai igazgatási szervek, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények (együttesen: adatigénylésre jogosult
szervek) részére, eseti adatigényükre vonatkozóan, törvényben meghatározott feladataik
ellátása céljából megküldi a kért adatszolgáltatást. Az adatigénylésre jogosult szervek
Kormányhivatal részére küldött megkeresés útján (email, postai küldemény) igénylik a szükséges
adatokat, amelyet a kormányhivatal az eljárási szabályoknak megfelelően megküldi az igénylő
szerv részére. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/B. §-a
alapján a Kormány által kijelölt szerv országos nyilvántartást vezet. A szerv részére az adatátadás
a JWinSzoc és a WinGyer alkalmazás FOKA-PTR interfészén keresztül valósul meg az ügyintéző
által kezdeményezett tranzakciót követően, majd a JWinSzoc illetve a WinGyer program
válaszüzenetet kap arról, hogy az adatok átküldése sikeres volt-e, vagy hibák generálódtak.
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b) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (8) bekezdése értelmében a
köznevelési feladatot ellátó hatóság gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a
nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a területileg illetékes tankerületi központ, és tanuló
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzője számára. Az adatszolgáltatás elektronikus levél formájában valósul meg.
c) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 54. § (3b) bekezdése értelmében a (3) bekezdés
szerinti nyilvántartásban szereplő adatok – a (3a) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével –
nyilvánosak. A nyilvántartás http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?page=12&source=5
&type=318#!DocumentBrowse oldalon kerül közzétételre.
d) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a
temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedéllyel rendelkező szolgáltatókról
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a http://www.bekeskh.hu/temetkezesi-szolgaltatoknyilvantartasa oldalon kerül közzétételre.

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Ez az alpont a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:



a rendelkezésre állás (RÁ) vállalt célértéke: 97,18 %
a rendelkezésre állás (RÁ) számításának módja:
Rövidítések

TervÜi

Tervezett üzemidő (160 óra/hónap)

KiesidőSaját

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

KiesiőKülső

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

TeljÜi

Teljesített üzemidő (155,5 óra/hónap)
Számítási módszer

TeljÜi

=TervÜi - KiesidőSaját - KiesiőKülső (160-0,5-0=155,5)

RÁ

=TeljÜi / TervÜi (155,5/160=97,18%)



a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása:
A rendelkezésre állás rendes üzemmenet során 100%, azonban külső fél és/vagy a
Kormányhivatal informatikai rendszereiben történő nem várt esemény (NTG hálózati / email hiba, szerver meghibásodás stb.) következtében fennállhat 100%-nál alacsonyabb
célérték is. Havi 0,5 óra kiesést feltételezve a rendelkezésre állás 97,18%-ban realizálódik,
amelytől függetlenül az adatigénylők kiszolgálása folyamatosnak tekinthető.
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2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása

Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító ügyviteli,
ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírása:
a) Ügyviteli eljárások leírása:
1) új ellátás megállapítása
2) ellátás megszüntetése
3) elutasító kérelem megállapítása
4) felfüggesztés megállapítása
5) jogerőre emelkedéshez szükséges adatok
6) egyéb műveletek:
 ügy visszavonása
 ügy lezárása
 ügy újra feladása
b) Ellenőrzési eljárások leírása:
1) A JWinSzoc és a WinGyer alkalmazásban kezelt ügyfél alapadataihoz kapcsolódó
kötelező mezők kitöltésére figyelemmel kell lenni: vezetéknév, keresztnév,
születési idő, születési hely, anyja vezetékneve, anyja keresztneve, TAJ szám,
ügyfél állandó lakcíme, tartózkodási helye, ápolt személy neve, rokoni ág. Az
alkalmazás az egyes adatbevitelek során ellenőrzi a hiányosságokat és a
hiányosságot üzenettel jelzi a felhasználó részére.
2) Ápolási díj esetében kötelező az ápolt személy nevének valamint a rokoni
kapcsolatnak a megadása.
3) Közgyógyellátás természetben esetében ki kell tölteni az "Egyéb" fülön az eseti
keret és egyéni gyógyszerkeret mezőket, de a 0 is valós, elfogadható érték.
c) Adattisztítási megoldások leírása:
A JWinSzoc és a WinGyer alkalmazás az egyes adatbevitelek során ellenőrzi a
felhasználó által bevitt adatokat és a beépített algoritmusok segítségével a
lehetőségek függvényében ellenőrzi azok helyességét és szükség szerint üzenetekkel
tájékoztatja a felhasználót a bevitt adatok pontosításának szükségességéről.
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
a) A 1993. évi III. törvény alapján az ügyfelet érintő adatváltozások a „Szociális ellátások”
információátadási felületen kerülnek továbbításra az országos nyilvántartást végző szerv
részére. Az adattovábbítás során, az ügyintéző elvégzi a JWinSzoc és a WinGyer
alkalmazásban az ügyre vonatkozó adatmódosítást, majd a FOKA-PTR interfészen keresztül
átadja a változásokat az országos nyilvántartó szerv adatbázisába. Az országos nyilvántartó
szerv alkalmazásában lévő algoritmusok jelzik az érintettek részére a változásokat.
b) A tankötelesek nyilvántartását érintő adatváltozások esetén az adatok a nyilvántartásban
módosításra kerülnek.
c) A temetkezési szolgáltatók nyilvántartását érintő adatváltozások esetén az adatok a
nyilvántartásban módosításra kerülnek.
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d) A társasházkezelők nyilvántartását érintő
nyilvántartásban módosításra kerülnek.

adatváltozások

esetén

az

adatok

a

2.1.5.3. A szociális ellátások, a gyámügyi ellátások, a tankötelesek, a temetkezési szolgáltatók, az
üzletszerű társasházkezelői, üzletszerű ingatlankezelői és ingatlanközvetítői tevékenység, a
hadigondozottak, a trófeabírálat, a gyümölcsültetvény-kataszter, a családi gazdaságok, a
halgazdálkodási vízterületek, valamint a halgazdálkodásra jogosultak nyilvántartása
elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása
2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
a) A Kormányhivatal az információátadási szabályzatot a módosítására okot adó körülmény
bekövetkezésétől számított 30 napon belül módosítja.
b) Az információátadási szabályzatban bekövetkező változásokat a Kormányhivatal a
módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal bejelenti és küldi meg az
Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek.
c) Az információátadási megállapodás módosítását, illetve megszűnését a Kormányhivatal a
módosítás hatálybalépését, illetve a megállapodás megszűnését megelőzően jelenti be az
Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek.
d) Az információátadási szabályzat, valamint módosítása legkorábban a közzétételét követő
15. napon lép hatályba.
2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje
a) A Kormányhivatal köteles az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére a szolgáltatás
nyújtásának megszüntetése előtt legalább 60 nappal a szolgáltatás befejezését bejelenteni,
és azt az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzétenni.
b) A Kormányhivatal a bejelentést követően is gondoskodik a megállapodások alapján vállalt
vagy jogszabály által kötelezően előírt szolgáltatási időszak biztosításáról.
c) 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 Kormányhivatal – 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.

3. Záró rendelkezés
Jelen szabályzat 2018. január 1. napján lép hatályba.
Békéscsaba, 2017. december 14.
Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott
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