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I. Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási 

szabályzat alapadatai 

1. Az együttműködő szerv alapadatai 

Hivatalos teljes név Budakalászi Polgármesteri Hivatal 

Adószám 15393661-2-13 

2. Az információátadási szabályzat alapadatai 

 

Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése 

Egységes Egyedi 
 

2.1. Egyedi információátadási szabályzat alapadatai 

Egyedi információátadási szabályzat 
megnevezése 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
információátadási szabályzata 

Verzió 1.0 

Kiadás dátuma 2017. december 15. 

Hatályosság kezdete 2018. január 1. 

Irányító államigazgatási szerv/országos kamara 
vezetőjének jóváhagyása  

Igen/Nem 

 

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

adatátadási felületek adatai 

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai) 

• Adóügyek, 

• Hatósági ügyek: 

o Ipar- és kereskedelmi ügyek 

o Környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek, 

• Szociális ügyek 

• Anyakönyvi igazgatás. 

2. Együttműködő szerv adóügyi szakterülete 

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 
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Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Helyi iparűzési adó ügy Bejelentés alapján adózó nyilvántartásba vétele 

 

Adókötelezettség megállapítása adóbevallás illetve önellenőrzés 
alapján 

 
Adóelőleg módosítása  

 
Adómentességi nyilatkozat elfogadása  

Magánfőzők jövedéki adója Bejelentés alapján adózó nyilvántartásba vétele 

 

Adókötelezettség megállapítása adóbevallás illetve önellenőrzés 
alapján 

Építményadó ügy 
Adókötelezettség megállapítása, módosítása, megszüntetése 
adóbevallás, illetve önellenőrzés alapján  

 
Adókötelezettség megállapítása, megszüntetése hivatalból 

 
Tartozás átvállalás jóváhagyása 

 
Adómentességi nyilatkozat elfogadása 

Gépjármű adó ügy 
Adókötelezettség megállapítása, módosítása, megszüntetése 
hatósági adatszolgáltatás alapján  

 
Adóbevallás alapján mentesség elbírálása 

 
Adóbevallás alapján adókötelezettség szüneteltetése 

Telekadó ügy 
Adókötelezettség megállapítása, módosítása, megszüntetése 
adóbevallás, illetve önellenőrzés alapján  

 
Adókötelezettség megállapítása, megszüntetése hivatalból 

 
Tartozás átvállalás jóváhagyása 

 
Adómentességi nyilatkozat elfogadása 

Adóigazolás Hatósági bizonyítvány kiállítása 

Igazolási kérelem Kérelem elbírálása  

Adóellenőrzés Adóvizsgálat eredményének megállapítása 

Túlfizetéssel kapcsolatos 
eljárás Végrehajtás keretében számlák közötti átvezetés 

 
Kérelemre számlák közötti átvezetés 

 
Visszautalás teljesítése 

 
Visszatartási jog gyakorlása 

Hátralékkezelés Fizetési felszólítás 

 
Végrehajtási eljárás kezdeményezése 

 
Tartozás átterhelése örökösre, jogutódra 

 

Felszámolási/végelszámolási eljárásokhoz kapcsolódó hitelezői 
igény bejelentése 

 
Kényszertörlési eljárásokhoz kapcsolódó követelés bejelentése 

 

(Gépjárműadó esetében) gépjármű forgalomból történő 
kivonásának/visszavonásának kezdeményezése 

  Fizetési/könnyítési kérelmek Kérelem elbírálása  

 

Eljárási illeték meg nem fizetése esetén illeték megfizetésére 
kötelezés 

Végrehajtás pénzintézetnél 
vezetett számlára hatósági átutalási megbízás kiadása 

 
hatósági átutalási megbízás visszavonása 

Végrehajtás munkabérre és 
egyéb járandóságra letiltás kiadása, módosítása, sürgetése, visszavonása 
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Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

 
Letiltást nem foganatosító munkáltató kötelezése 

Ingatlan-végrehajtás Jelzálogjog, végrehajtási jog bejegyzése, törlése 

 
Végrehajtás szüneteltetése 

 

Végrehajtási költség/költségátalány, igazgatási szolgáltatási díj 
előírása 

Ingó végrehajtás Ingóság foglalása, feloldása 

 
Végrehajtás szüneteltetése 

Adók módjára behajtandó 
köztartozás Nyilvántartásba véte 

 
Végrehajtás 

 
Végrehajtás felfüggesztése 

 

Kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása: A Budakalászi Polgármesteri Hivatal helyi 

adó ügyekben nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása: Nem terheli szerződéskötési kötelezettség. 
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal adóügyekben az alábbi nyilvántartásokat vezeti:  

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Adóhátralékosok 
nyilvántartása 

ONK-ADO Nem  - Nem  37/2015. (XII.28.) 
NGM rendelet 

 

2.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Adóügyekben nincs közhitelesen nyilvántartott adat. 

 

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

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

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos esetén 
az elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

helyi adóval tartozó 
neve 

a településen 
érvényes 
lakcímmel 
rendelkező, a 
helyi 
adótartozását 

Másodlagos Cégnyilvántartás / 
központi személyi 
adat- és 
lakcímnyilvántartás 

N I Egyszerű ONK-ADO 
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nem rendező 
polgárok és 
gazdálkodó 
szervek neve 

helyi adóval tartozó 
adószáma/ 
adóazonosító jele 

a településen 
érvényes 
lakcímmel 
rendelkező, a 
helyi 
adótartozását 
nem rendező 
polgárok és 
gazdálkodó 
szervek 
adószáma/ 
adóazonosító 
jele 

Másodlagos Cégnyilvántartás / 
központi személyi 
adat- és 
lakcímnyilvántartás 

N I Egyszerű ONK-ADO 

helyi adóval tartozó 
címe/székhelye 

a településen 
érvényes 
lakcímmel 
rendelkező, a 
helyi 
adótartozását 
nem rendező 
polgárok és 
gazdálkodó 
szervek 
címe/székhely
e 

Másodlagos Cégnyilvántartás / 
központi személyi 
adat- és 
lakcímnyilvántartás 

N I Egyszerű ONK-ADO 
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános 

(1) A Polgármesteri Hivatal külön információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem 

működtet. 

(2) Az információátadás érdekében a Hivatal biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet biztosít, 

amelyet a www. budakalasz.hu honlapon tesz közzé. A biztonságos kézbesítési szolgáltatási 

cím megnevezése: BPHA 

 

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

- - - - - 

 

2.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

Nem értelmezhető 

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

leírása 

Nem értelmezhető 

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

 

(1) Az információátadás érdekében a Hivatal biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet biztosít, 

amelyet a www. budakalasz.hu honlapon tesz közzé. A biztonságos kézbesítési szolgáltatási 

cím megnevezése: BPHA 

(2) A kézbesítési címre történő kézbesítés nem kötött előzetes regisztrációhoz. A szolgáltatás 

igénybevételéhez információátadás iránti kérelem benyújtásához szükséges műszaki feltétel a 

fogadó szerv oldalán egy széles körben elérhető böngészőprogram, valamint egy működő 

levelezőprogram. 

(3) A Polgármesteri Hivatal munkatársa munkanaponként egyszer ellenőrzi a biztonságos 

kézbesítési szolgáltatási címre érkezett küldeményeket és egyidejűleg visszaigazolja azok 

kézhezvételét. A Hivatal az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséget annak 

megváltozása esetén a változás előtt 15 nappal közzéteszi. 
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2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

(1) A Polgármesteri Hivatal vállalja, hogy minden héten (kivéve igazgatási szünetek és július 1-je) 

hétfőtől csütörtökig 9 és 16, pénteken 8 és 12 között 95%-ban biztosítja a rendszer és ezáltal 

az elektronikus ügyintézés elérhetőségét. 

(2) A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem 

számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem 

kell figyelembe venni. 

(3) Az információátadási felület, szolgáltatás működését érintő vagy a Polgármesteri Hivatal 

informatikai rendszerét érintő tervezett karbantartások (továbbiakban üzemszünet) vagy nem 

tervezett szolgáltatás kiesés (továbbiakban üzemzavar) következtében elmulasztott 

információátadási kötelezettség esetén a kötelezettnek az információátadási kötelezettségét 

az üzemszünet esetén annak végét, üzemzavar esetén annak tényleges megszűnését követő 3 

munkanapon belül teljesítenie kell. 

(4) Az információátadási felület, szolgáltatás üzemszünete vagy üzemzavara idejére eső 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén nem alkalmazható hátrányos 

jogkövetkezmény, ha a Hivatal adatszolgáltatási kötelezettségét a (3) bekezdésben 

meghatározottak szerint teljesíti 

(5) A Hivatal az információátadási felület, szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatos eseményekről 

nyilvántartást vezet (továbbiakban üzemeltetési nyilvántartás). Az üzemeltetési nyilvántartás 

tartalmazza: 

- az üzemszünet előrejelzését 

- üzemzavarról szóló tájékoztatást 

(6) Az üzemszünet tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal közzéteszi: 

- a karbantartás megkezdésének és befejezésének időpontját 

- az érintett szolgáltatások körét és a várható szolgáltatás kiesés jellegét 

(7) Az üzemzavar észlelését követően közzéteszi:ű 

- az üzemzavar észlelésének időpontját 

- üzemzavar leírását, mely tartalmazza az érintett szolgáltatások körét és a  szolgáltatás 

kiesés jellegét,  

- ha megállapítható, az üzemzavar elhárításának becsült időpontját 

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az adózóknak kiküldött egyenlegközlők alapján évente egyszer a nyilvántartás felülvizsgálatra kerül. 

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Nem értelmezhető 

2.1.5.3. Az 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 

Az E-ügyintézési törvény alapján jelen szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény 

bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint: 
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(1)  A módosítására okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követő 10 napon belül a 

hivatal a szabályzat módosításához szükséges információkat összegyűjti, majd a rákövetkező 

10 napon belül elkészíti a szükséges módosításokat.  

(2) A módosítás előkészítése során áttekinti a műszaki lehetőségeket és igényeket az adatigénylők 

körét és az adatigénylés jellegét. Amennyiben a módosítás jelentős részben érinti az 

információátadásra használt eddigi műszaki megoldást és annak igénybevétele ezáltal érinti az 

információt igénylő műszaki adottságait, felkészültségét is, a jegyző külön egyeztet az 

együttműködő szervvel. 

(3) Amennyiben a módosítás az adatigénylésre és felhasználásra való jogosultság feltételeit a 

megkeresésben rögzítendő adatokat, nyilatkozatokat érint, a Jegyző a módosítás tervezetét 

honlapján közzéteszi. 

(4) A Jegyző a módosításokkal elkészült új szabályzatot 5 napon belül jóváhagyja és intézkedik 

annak e-ügyintézési törvény szerinti közzététele és az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet 

részére történő bejelentése tekintetében. 

(5) Az Információátadási szabályzatmódosítás legkorábban a közzétételt követő 15. napon lép 

hatályba. 

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

(1) Jelen szabályzat szerinti információátadási szabályzat megszüntetésre kerül: 

- a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor 

- amennyiben az információ kikerül a jelen szabályzatban foglalt információk köréből 

(2) Az információátadási szolgáltatást a fenti feltétel(ek) fennállása esetén a megszüntetésre okot 

adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megszüntetni. 

(3) A megszüntetés tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal a Jegyző 

bejelenti az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés 

tényének az önkormányzat honlapján valamint az együttműködő szervek számára fenntartott 

felületen történő közzétételéről. 

3. Együttműködő szerv hatósági (környezetvédelmi, ipar- és kereskedelmi) 

szakterülete 

3.1. Információforrások regiszterének tartalma 

3.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 

Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Lakcímrendezés lakcím fiktívvé nyilvánítása 

Fás szárú növényekkel 
kapcsolatos eljárás fakivágási engedély 

 
fapótlási kötelezés 

 
kérelem elutasítás 

 
eljárás megszüntetése 

 
kötelezés kezelési feladatok elvégzésére 
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Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

A környezeti zaj- és 
rezgésvédelemmel 
kapcsolatos eljárás zajkibocsátási határérték megállapítás 

 
kérelem elutasítás 

 
kötelezés 

 
zajbírság kiszabása 

 
eljárás megszüntetése 

Birtokvédelmi eljárás kérelemnek helyt adás 

 
kérelem elutasítás 

Állatvédelmi eljárás 
településen tartott ebekről vezetett nyilvántartásba bejegyzés, 
törlés 

Szálláshely szolgáltatást 
végzők nyilvántartásba vétele 
iránti eljárás nyilvántartásba bejegyzés, törlés 

 
tevékenység azonnali megtiltása 

 
szálláshely ideiglenes bezárása 

 
szálláshely azonnali bezáratása 

 
bírság kiszabás 

Ipari tevékenységet folytatók 
nyilvántartásba vétele iránti 
eljárás Engedélyköteles tevékenység esetén: 

 
tevékenység engedélyezés és nyilvántartásba bejegyzés 

 
kérelem elutasítás 

 

tevékenységgyakorlás ideiglenes felfüggesztése, vagy ideiglenes 
bezáratás 

 
tevékenység megtiltás és engedély visszavonás 

 
Bejelentés-köteles tevékenység esetén: 

 
nyilvántartásba bejegyzés, törlés 

 

tevékenységgyakorlás ideiglenes felfüggesztése, vagy ideiglenes 
bezáratás 

 
tevékenység megtiltás  

Nem üzleti célú közösségi 
szabadidős szálláshely-
szolgáltatási tevékenységet 
végző nyilvántartásba vétele 
iránti eljárás nyilvántartásba bejegyzés, törlés 

 
szálláshely átminősítés 

 
tevékenység megtiltása 

Zenés, táncos rendezvények 
nyilvántartásba vétele iránti 
eljárás rendezvénytartási engedély kiadása 

 
kérelem elutasítás 

 
engedély visszavonás 

Vásárok, piacok 
nyilvántartásba vételei iránti 
eljárás engedély kiadása és nyilvántartásba bejegyzés 

 
kérelem elutasítás 

 
vásár, piac ideiglenes bezáratása 
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vásár, piac azonnali bezáratása 

 
szolgáltatásnyújtás megtiltása 

Helyi termelői piac 
nyilvántartásba vétele iránti 
eljárás nyilvántartásba bejegyzés, törlés 

 
tevékenység megtiltása és bírságolás 

Működési engedéllyel 
rendelkező, illetve bejelentett 
üzletek nyilvántartásba vétele 
iránti eljárás Engedélyköteles tevékenység esetén: 

 
tevékenység engedélyezés és nyilvántartásba bejegyzés 

 
kérelem elutasítás 

 
üzlet ideiglenes bezáratás 

 
üzlet azonnali bezáratása 

 
tevékenységgyakorlás megtiltás és bírság kiszabása 

 
egyes szolgáltatásnyújtás megtiltása 

 
éjszakai nyitva tartás korlátozása 

 
engedély visszavonás 

 
nyilvántartásból törlés 

 
Bejelentés-köteles tevékenység esetén: 

 
nyilvántartásba bejegyzés, törlés 

 
üzlet ideiglenes bezáratása 

 
üzlet azonnali bezáratása 

 
tevékenységgyakorlás megtiltás és bírság kiszabása 

 
egyes szolgáltatásnyújtás megtiltása 

 
éjszakai nyitva tartás korlátozása 

 
igazolás visszavonás és nyilvántartásból törlés 

 

Kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása:  

Megnevezés Vizsgált szakkérdés Jogszabályhely 

Telekcsoport újraosztása, 
telek megosztása, telkek 
egyesítés és telekhatár 
rendezés 

A telekalakítás megfelel-e 
a településrendezési 
követelményeknek és a 
HÉSZ-nek 

384/2016 (XII.2) 
Korm.rendelet 3. 
melléklet B) 2-3 sor 
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Ha a telekalakítás olyan 
ingatlant érint, amelyre 
az ingatlan-
nyilvántartásban - jogi 
jellegként - helyi 
jelentőségű védett 
természeti terület, 
természetvédelmi 
terület, természeti emlék 
ténye van feljegyezve 

Annak elbírálása, hogy a 
telekalakítás a helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint, vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e 

384/2016 (XII.2) 
Korm.rendelet 3. 
melléklet B) 2-3 sor 

Útügyi hatóság 
eljárásaiban helyi 
jelentőségű védett 
természeti területen, 
vagy arra közvetlen 
hatást gyakorló módon 
megvalósuló létesítmény 
esetén 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
létesítmény vagy a 
tevékenység a helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint, vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. Az építmény 
elhelyezése megfelel-e a 
településrendezési 
követelményeknek és a 
HÉSZ-nek 

382/2016 (XII.23.) 
Korm.rendelet 1. 
melléklet 1.pont 8-9. 
sor és 4.melléklet 
5.sor 

Minden létesítmény 
esetében, kivéve a 
nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások 
megvalósításának 
gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 6/H 
§ (14) bekezdés szerint 
megindított eljárás 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
létesítmény vagy a 
tevékenység a helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint, vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. Az építmény 
elhelyezése megfelel-e a 
településrendezési 
követelményeknek és a 
HÉSZ-nek 

382/2016 (XII.23.) 
Korm.rendelet 1. 
melléklet 1.pont 8-9. 
sor és 4.melléklet 
5.sor 
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A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
elektronikus hírközlési 
nyomvonalas, nyomvonal 
jellegű építményekkel és 
egyéb műtárgyakkal 
kapcsolatos eljárásokban 

Helyi jelentőségű védett 
természeti területen vagy 
arra közvetlen hatást 
gyakorló módon 
megvalósuló létesítmény 
esetén annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
létesítmény vagy 
tevékenység a helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint, vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

362/2008. (XII.31.) 
Korm.rendelet 
1.melléklet 4. sor 

A veszélyes állat 
tartására, szaporítására, 
elidegenítésére, 
megvételére, illetve 
bemutatására irányuló 
engedélyezési 
eljárásokban 

Az állattartás megfelel-e 
a helyi állattartási 
szabályoknak 

71/2015.(III.30.) 
Korm.rendelet 9. 
melléklet 

 

Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása: Nem terheli szerződéskötési kötelezettség. 
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3.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal hatósági ügyekben az alábbi nyilvántartásokat vezeti:  

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/
Nem) 

Közzététel helye 
Közhiteles 

(Igen/Részben/Nem) 
Jogszabályi 
hivatkozás 

Nyilvántartás a 
kereskedelmi 
tevékenységekről 

Táblázat Igen http://www.budakalasz.hu
/ugyintezes/kereskedelem/ 

Igen 210/2009. (IX.29.) 
Korm.rendelet 

Nyilvántartás a 
telephelyekről 

Táblázat Igen http://www.budakalasz.hu
/ugyintezes/kereskedelem/ 

Nem 57/2013.(II.27.) 
Korm.rendelet 

Nyilvántartás vásárokról és 
piacokról 

Táblázat Igen http://www.budakalasz.hu
/ugyintezes/kereskedelem/ 

Igen 55/2009.(III.13.) 
Korm.rendelet 

Nyilvántartás a szálláshely-
szolgáltatási 
tevékenységekről 

Táblázat Igen http://www.budakalasz.hu
/ugyintezes/kereskedelem/ 

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

 

3.1.3.  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 

Bejelentéshez kötött 
kereskedelmi 
tevékenység esetén: 
 

     

nyilvántartási vételi 
száma 

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

I I Automatikus Táblázat 
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a kereskedelmi 
tevékenység helye 

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

I I Automatikus Táblázat 

a kereskedelmi 
tevékenység formája 

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

I I Automatikus Táblázat 

Ha a tevékenység 
üzletben történik: 
a napi/heti nyitva 
tartási idő, 
az üzlet elnevezése, 
az üzlet alapterülete 
(m2), 
vendéglátó üzlet 
esetében 
befogadóképessége, 
a vásárlók könyve 
használatba vételének 
időpontja, 
napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén 
az árusítótér nettó 
alapterülete, az 
üzlethez létesített 
gépjármű-
várakozóhelyek száma, 
azok telekhatártól mért 
távolsága és 
elhelyezése (saját 
telken vagy más telken 
parkolóban, 
parkolóházban, vagy 
közterületek 

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

I I Automatikus Táblázat 
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közlekedésre szánt 
területe egy részén, 
illetve a közforgalom 
céljára átadott magánút 
egy részén 
 

az egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti 
bontásban termékek 
megnevezése és 
sorszáma 
 a jövedéki adóról szóló 
törvény szerinti jövedéki 
termékek 

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

I I Automatikus Táblázat 

kereskedelmi 
tevékenység jellege 

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

I I Automatikus Táblázat 

annak ténye, hogy az 
üzletben folytatnak-e 
 szeszesital-kimérést, 
illetve 
a 22. § (1) bekezdésben 
meghatározott 
tevékenységet 
 

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

I I Automatikus Táblázat 

a kereskedelmi 
tevékenység 
megkezdésének, 
módosításának és 
megszűnésének 
időpontja 

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

I I Automatikus Táblázat 

Működési engedéllyel 
rendelkező üzlet 

     

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1600068.TV/tvalid/2017.7.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1600068.TV/tvalid/2017.7.1./tsid/
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esetében: 

 nyilvántartásba vétel 
száma 

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

I I Automatikus Táblázat 

az üzlet 
 napi/heti nyitva tartási 
ideje, 
címe, helyrajzi száma, 
elnevezése, 
alapterülete (m2); 
 

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

I I Automatikus Táblázat 

üzletek szerinti 
bontásban a 
forgalmazott termékek 

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

I I Automatikus Táblázat 

üzletek szerinti 
bontásban a folytatni 
kívánt kereskedelmi 
tevékenység jellege 

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

I I Automatikus Táblázat 

a kereskedelmi 
tevékenység 
megkezdésének, 
módosításának és 
megszűnésének 
időpontja. 

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

I I Automatikus Táblázat 

Vásárok, piacok 
esetében: 

     

A kiadott engedély 
nyilvántartásba vételi 
száma, kiadásának, 
törlésének ideje 

55/2009. (III. 13.) 
Korm. rendelet 

I I Automatikus Táblázat 

A vásár, piac címe, 
nyitva tartása, 
alapterülete, kijelölt 

55/2009. (III. 13.) 
Korm. rendelet 

I I Automatikus Táblázat 
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árusítóhelyek száma 

Helyi termelői piacok 
esetében: 

     

A kiadott engedély 
nyilvántartásba vételi 
száma, kiadásának, 
törlésének ideje 

55/2009. (III. 13.) 
Korm. rendelet 

I I Automatikus Táblázat 

A vásár, piac címe, 
nyitva tartása, 
alapterülete, kijelölt 
árusítóhelyek száma 

55/2009. (III. 13.) 
Korm. rendelet 

I I Automatikus Táblázat 

Fenntartó, üzemeltető 
adatai 

55/2009. (III. 13.) 
Korm. rendelet 

I I Automatikus Táblázat 

Bevásárlóközpontok 
esetében: 

     

Fenntartó, üzemeltető 
adatai 

55/2009. (III. 13.) 
Korm. rendelet 

I I Automatikus Táblázat 

a bevásárlóközpont 
nyitvatartási, 
üzemeltetési idejét 

55/2009. (III. 13.) 
Korm. rendelet 

I I Automatikus Táblázat 

az üzletek, illetve más 
árusítóhelyek számá 

55/2009. (III. 13.) 
Korm. rendelet 

I I Automatikus Táblázat 

 

3.1.4. 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 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 
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Automatikus) 

Nyilvántartásba 
vétel száma, ideje  

 Elsődleges  I I Egyszerű Táblázat 

Telep címe, 
üzemeltetésének 
időtartama 

 Elsődleges  I I Egyszerű Táblázat 

A telepen végzett 
ipari tevékenység 

 Elsődleges  I I Egyszerű Táblázat 
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3.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános 

(1) A nyilvántartások a http://www.budakalasz.hu/ugyintezes/kereskedelem/ honlapon elérhetők, 

külön információátadási felületet a Hivatal nem biztosít 

 

3.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

- - - - - 

 

3.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

Nem értelmezhető 

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

leírása 

Nem értelmezhető 

3.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

 

(1) Az információátadás érdekében a Hivatal biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet biztosít, 

amelyet a www. budakalasz.hu honlapon tesz közzé. A biztonságos kézbesítési szolgáltatási 

cím megnevezése: budakalasz 

(2) A kézbesítési címre történő kézbesítés nem kötött előzetes regisztrációhoz. A szolgáltatás 

igénybevételéhez információátadás iránti kérelem benyújtásához szükséges műszaki feltétel a 

fogadó szerv oldalán egy széles körben elérhető böngészőprogram, valamint egy működő 

levelezőprogram. 

(3) A Polgármesteri Hivatal munkatársa munkanaponként egyszer ellenőrzi a biztonságos 

kézbesítési szolgáltatási címre érkezett küldeményeket és egyidejűleg visszaigazolja azok 

kézhezvételét. A Hivatal az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséget annak 

megváltozása esetén a változás előtt 15 nappal közzéteszi. 

 

3.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

(1) A Polgármesteri Hivatal vállalja, hogy minden héten (kivéve igazgatási szünetek és július 1-je) 

hétfőtől csütörtökig 9 és 16, pénteken 8 és 12 között 95%-ban biztosítja a rendszer és ezáltal 

az elektronikus ügyintézés elérhetőségét. 

http://www.budakalasz.hu/ugyintezes/kereskedelem/
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(2) A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem 

számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem 

kell figyelembe venni. 

(3) Az információátadási felület, szolgáltatás működését érintő vagy a Polgármesteri Hivatal 

informatikai rendszerét érintő tervezett karbantartások (továbbiakban üzemszünet) vagy nem 

tervezett szolgáltatás kiesés (továbbiakban üzemzavar) következtében elmulasztott 

információátadási kötelezettség esetén a kötelezettnek az információátadási kötelezettségét 

az üzemszünet esetén annak végét, üzemzavar esetén annak tényleges megszűnését követő 3 

munkanapon belül teljesítenie kell. 

(4) Az információátadási felület, szolgáltatás üzemszünete vagy üzemzavara idejére eső 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén nem alkalmazható hátrányos 

jogkövetkezmény, ha a Hivatal adatszolgáltatási kötelezettségét a (3) bekezdésben 

meghatározottak szerint teljesíti 

(5) A Hivatal az információátadási felület, szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatos eseményekről 

nyilvántartást vezet (továbbiakban üzemeltetési nyilvántartás). Az üzemeltetési nyilvántartás 

tartalmazza: 

- az üzemszünet előrejelzését 

- üzemzavarról szóló tájékoztatást 

(6) Az üzemszünet tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal közzéteszi: 

- a karbantartás megkezdésének és befejezésének időpontját 

- az érintett szolgáltatások körét és a várható szolgáltatás kiesés jellegét 

(7) Az üzemzavar észlelését követően közzéteszi:ű 

- az üzemzavar észlelésének időpontját 

- üzemzavar leírását, mely tartalmazza az érintett szolgáltatások körét és a  szolgáltatás 

kiesés jellegét,  

- ha megállapítható, az üzemzavar elhárításának becsült időpontját 

3.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Nem értelmezhető 

3.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Nem értelmezhető 
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3.1.5.3. Az 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 

Az E-ügyintézési törvény alapján jelen szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény 

bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint: 

(1)  A módosítására okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követő 10 napon belül a 

hivatal a szabályzat módosításához szükséges információkat összegyűjti, majd a rákövetkező 

10 napon belül elkészíti a szükséges módosításokat.  

(2) A módosítás előkészítése során áttekinti a műszaki lehetőségeket és igényeket az adatigénylők 

körét és az adatigénylés jellegét. Amennyiben a módosítás jelentős részben érinti az 

információátadásra használt eddigi műszaki megoldást és annak igénybevétele ezáltal érinti az 

információt igénylő műszaki adottságait, felkészültségét is, a jegyző külön egyeztet az 

együttműködő szervvel. 

(3) Amennyiben a módosítás az adatigénylésre és felhasználásra való jogosultság feltételeit a 

megkeresésben rögzítendő adatokat, nyilatkozatokat érint, a Jegyző a módosítás tervezetét 

honlapján közzéteszi. 

(4) A Jegyző a módosításokkal elkészült új szabályzatot 5 napon belül jóváhagyja és intézkedik 

annak e-ügyintézési törvény szerinti közzététele és az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet 

részére történő bejelentése tekintetében. 

(5) Az Információátadási szabályzatmódosítás legkorábban a közzétételt követő 15. napon lép 

hatályba. 

3.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

 

(1) Jelen szabályzat szerinti információátadási szabályzat megszüntetésre kerül: 

- a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor 

- amennyiben az információ kikerül a jelen szabályzatban foglalt információk köréből 

(2) Az információátadási szolgáltatást a fenti feltétel(ek) fennállása esetén a megszüntetésre okot 

adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megszüntetni. 

(3) A megszüntetés tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal a Jegyző 

bejelenti az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés 

tényének az önkormányzat honlapján valamint az együttműködő szervek számára fenntartott 

felületen történő közzétételéről. 

 

4. Együttműködő szerv szociális szakterülete 

4.1. Információforrások regiszterének tartalma 

4.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 

Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Települési megállapítás 
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támogatás megszüntetés 

elutasítás 

Köztemetés 

köztemetés elrendelése 

költségeinek megtérítésére kötelezés 
megtérítése alóli mentesítés, vagy részletfizetés 
engedélye 

kérelem elutasítása 

 

Kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása:  

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal szociális ügyekben és egészségügyi alapellátás körében nem ad ki 

szakhatósági állásfoglalást. 

Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása: Egészségügyi alapellátás körében feladat ellátási szerződés a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységre vonatkozóan. A szerződési kötelezettséget 

a 2015. évi CXXIII. törvény és a 2000. évi II. törvény írja elő. 
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4.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal szociális ügyekben az alábbi nyilvántartásokat vezeti:  

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/
Nem) 

Közzététel helye 
Közhiteles 

(Igen/Részben/Nem) 
Jogszabályi 
hivatkozás 

Pénzbeli támogatások 
nyilvántartása 

WINSZOC Nem - Nem 1993. évi III. törvény 
18. § 

Természetbeni támogatások 
nyilvántartása 

WINSZOC Nem - Nem 1993. évi III. törvény 
18. § 

 

4.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal nem tart nyilván közhiteles adatokat szociális ügyekben  

4.1.4. 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 

Nyilván
os (I/N) 

Átadhat
ó (I/N) 

Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Természetes 
személyazonosító 
adatok 

A jogosult és a 
törvény vagy 
önkormányzati 
rendelet 
alapján 
figyelembe 

Másodlagos központi személyi 
adat- és 
lakcímnyilvántartás 

N I Egyszerű WINSZOC 
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vett más 
személyek 
természetes 
személyazono
sító adatai 

Kérelmező TAJ-
száma 

társadalombizt
osítási 
azonosító jel 

Másodlagos NEAK nyilvántartás N I Egyszerű WINSZOC  

Szociális ellátás 
jogcíme, 
megnevezése, 
összege 

önkormányzat 
által nyújtott 
ellátás adatai 

Elsődleges  N I Egyszerű WINSZOC 
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4.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános 

(1) A Polgármesteri Hivatal külön információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem 

működtet. 

(2) Az információátadás érdekében a Hivatal biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet biztosít, 

amelyet a www.budakalasz.hu honlapon tesz közzé. A biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím 

megnevezése: budakalasz 

 

4.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

- - - - - 

 

4.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

Nem értelmezhető 

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

leírása 

Nem értelmezhető 

4.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

 

(1) Az információátadás érdekében a Hivatal biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet biztosít, 

amelyet a www.budakalasz.hu honlapon tesz közzé. A biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím 

megnevezése: budakalasz 

(2) A kézbesítési címre történő kézbesítés nem kötött előzetes regisztrációhoz. A szolgáltatás 

igénybevételéhez információátadás iránti kérelem benyújtásához szükséges műszaki feltétel a 

fogadó szerv oldalán egy széles körben elérhető böngészőprogram, valamint egy működő 

levelezőprogram. 

(3) A Polgármesteri Hivatal munkatársa munkanaponként egyszer ellenőrzi a biztonságos 

kézbesítési szolgáltatási címre érkezett küldeményeket és egyidejűleg visszaigazolja azok 

kézhezvételét. A Hivatal az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséget annak 

megváltozása esetén a változás előtt 15 nappal közzéteszi. 
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4.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

(1) A Polgármesteri Hivatal vállalja, hogy minden héten (kivéve igazgatási szünetek és július 1-je) 

hétfőtől csütörtökig 9 és 16, pénteken 8 és 12 között 95%-ban biztosítja a rendszer és ezáltal 

az elektronikus ügyintézés elérhetőségét. 

(2) A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem 

számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem 

kell figyelembe venni. 

(3) Az információátadási felület, szolgáltatás működését érintő vagy a Polgármesteri Hivatal 

informatikai rendszerét érintő tervezett karbantartások (továbbiakban üzemszünet) vagy nem 

tervezett szolgáltatás kiesés (továbbiakban üzemzavar) következtében elmulasztott 

információátadási kötelezettség esetén a kötelezettnek az információátadási kötelezettségét 

az üzemszünet esetén annak végét, üzemzavar esetén annak tényleges megszűnését követő 3 

munkanapon belül teljesítenie kell. 

(4) Az információátadási felület, szolgáltatás üzemszünete vagy üzemzavara idejére eső 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén nem alkalmazható hátrányos 

jogkövetkezmény, ha a Hivatal adatszolgáltatási kötelezettségét a (3) bekezdésben 

meghatározottak szerint teljesíti 

(5) A Hivatal az információátadási felület, szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatos eseményekről 

nyilvántartást vezet (továbbiakban üzemeltetési nyilvántartás). Az üzemeltetési nyilvántartás 

tartalmazza: 

- az üzemszünet előrejelzését 

- üzemzavarról szóló tájékoztatást 

(6) Az üzemszünet tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal közzéteszi: 

- a karbantartás megkezdésének és befejezésének időpontját 

- az érintett szolgáltatások körét és a várható szolgáltatás kiesés jellegét 

(7) Az üzemzavar észlelését követően közzéteszi:ű 

- az üzemzavar észlelésének időpontját 

- üzemzavar leírását, mely tartalmazza az érintett szolgáltatások körét és a  szolgáltatás 

kiesés jellegét,  

- ha megállapítható, az üzemzavar elhárításának becsült időpontját 

4.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Nem értelmezhető 

4.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Nem értelmezhető 
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4.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

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

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

Az E-ügyintézési törvény alapján jelen szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény 

bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint: 

(1)  A módosítására okot adó körülmény bekövetkezésének észlelését követő 10 napon belül a 

hivatal a szabályzat módosításához szükséges információkat összegyűjti, majd a rákövetkező 

10 napon belül elkészíti a szükséges módosításokat.  

(2) A módosítás előkészítése során áttekinti a műszaki lehetőségeket és igényeket az adatigénylők 

körét és az adatigénylés jellegét. Amennyiben a módosítás jelentős részben érinti az 

információátadásra használt eddigi műszaki megoldást és annak igénybevétele ezáltal érinti az 

információt igénylő műszaki adottságait, felkészültségét is, a jegyző külön egyeztet az 

együttműködő szervvel. 

(3) Amennyiben a módosítás az adatigénylésre és felhasználásra való jogosultság feltételeit a 

megkeresésben rögzítendő adatokat, nyilatkozatokat érint, a Jegyző a módosítás tervezetét 

honlapján közzéteszi. 

(4) A Jegyző a módosításokkal elkészült új szabályzatot 5 napon belül jóváhagyja és intézkedik 

annak e-ügyintézési törvény szerinti közzététele és az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet 

részére történő bejelentése tekintetében. 

(5) Az Információátadási szabályzatmódosítás legkorábban a közzétételt követő 15. napon lép 

hatályba. 

4.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

 

(1) Jelen szabályzat szerinti információátadási szabályzat megszüntetésre kerül: 

- a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor 

- amennyiben az információ kikerül a jelen szabályzatban foglalt információk köréből 

(2) Az információátadási szolgáltatást a fenti feltétel(ek) fennállása esetén a megszüntetésre okot 

adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megszüntetni. 

(3) A megszüntetés tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal a Jegyző 

bejelenti az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés 

tényének az önkormányzat honlapján valamint az együttműködő szervek számára fenntartott 

felületen történő közzétételéről. 

 

5. Együttműködő szerv anyakönyvi szakterülete 

5.1. Információforrások regiszterének tartalma 

5.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 

Ügy megnevezése Érdemi döntések megnevezése 

Házasságkötéssel engedélyezés (felmentés várakozási idő alól, hivatali időn 
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kapcsolatos egyes 
kérelmek elbírálása 

iránti eljárás 

és helyen kívüli házasságkötés) 

elutasítás 

 

Kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása:  

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal anyakönyvi ügyekben nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása: nincs ilyen 
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5.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal anyakönyvi ügyekben nem vezet nyilvántartásokat.:  

5.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Nem értelmezhető 

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

Nem értelmezhető 

5.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

Nem értelmezhető. 

6. Záró rendelkezés 

 

Jelen szabályzat 2018. január 1. napján lép hatályba.  

 

Budakalász, 2017. december 15. 

  

 

 dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

 

 

 

 


