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Kérdőív 

elérhetősége

ASP ADÓ szakrendszer                       

elektronikus nyilvántartás 

önkormányzati adók és adók módjára 

behajtandó köztartozások nyilvántartása

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

124. §
folyamatos

adóalanyok, 

köztartozások alanyai 

adóbevallás, bejelentés, más 

hatóság megkeresése, 

közhiteles nyilvántartások 

nem

Elektronikus Anyakönyvi rendszer   

(EAK)                                                                      

az elektronikus anyakönyvi 

nyilvántartás részei:                                                               

- elektronikus anyakönyv,                             

- apai elismerő nyilatkozatok 

nyilvántartása,                                        

- anyakönyvi és névváltoztatási 

okiratok nyilvántartása,                        

- jogosultsági nyilvántartás,                   

- papír alapú anyakönyvek   

nyilvántartása  

a személyazonosság, az anyakönyvi 

események bekövetkezésének, az azok 

alapján létrejövő családi 

kapcsolatoknak, valamint a házasság és 

a bejegyzett élettársi kapcsolat 

megszűnésének igazolása céljából 

személyi alapnyilvántartás  

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

69-72. §-ai
folyamatos

Magyarországon 

történt valamennyi 

anyakönyvi esemény 

érintett személyei, 

külföldön történt 

anyakönyvi esemény 

érintett magyar 

állampolgárai 

papír alapú anyakönyvi 

nyilvántartás, személyi adat- 

és lakcímnyilvántartás, 

kórházak, ügyfelek által 

megküldött okiratok, 

bejelentések, jegyzőkönyvek

nem

Papír alapú anyakönyi nyilvántartás:                                         

- papír alapú anyakönyv,                        

- papír alapú anyakönyvbe tett 

bejegyzések betűrendes névmutatója 

(bejegyzés már csak az EAK-ba 

történik) 

a személyazonosság, az anyakönyvi 

események bekövetkezésének, az azok 

alapján létrejövő családi 

kapcsolatoknak, valamint a házasság és 

a bejegyzett élettársi kapcsolat 

megszűnésének igazolása céljából 

személyi alapnyilvántartás  

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

72/A. §-a

folyamatos                                  

a papír alapú anyakönyv 

és a névmutató nem 

selejtezhető, őrzése a 

nyilvántartó 

anyakönyvezető feladata  

Magyarországon 

történt valamennyi 

anyakönyvi esemény 

érintett személyei, 

külföldön történt 

anyakönyvi esemény 

érintett magyar 

állampolgárai 

papír alapú anyakönyvi 

nyilvántartás, személyi adat- 

és lakcímnyilvántartás, 

kórházak, ügyfelek által 

megküldött okiratok, 

bejelentések, jegyzőkönyvek

nem

üzletek működési engedélyéről 

vezetett nyilvántartás                                 

elektronikus nyilvántartás

ipar és kereskedelmi adatok 

nyilvántartása

a kereskedelmi tevékenységek végzéseinek 

feltételeiről szóló 210/2009. (II. 27.) Korm. 

Rendelet  -  bejelentés köteles üzletnél a 6. § (1) 

bekezdése, - engedély köteles üzletnél a 9. § (1) 

bekezdése  

folyamatos
ipar- és kereskedelmi 

eljárások ügyfelei
kérelem, bejelentés nem

Ipari tevékenység gyakorlására 

szolgáló telepekről vezetett 

nyilvántartás                         

elektronikus nyilvántartás

ipar és kereskedelmi adatok 

nyilvántartása

a telepengedély, illetve a telep létesítésének 

bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 

egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. 

rendelet - bejelentés köteles tevékenység esetén a 

8. § (1) bekezdése, engedély köteles tevékenység 

esetén a 10. § (2) bekezdése

folyamatos
ipar- és kereskedelmi 

eljárások ügyfelei
kérelem, bejelentés nem

Szálláshely nyilvántartás  

elektronikus nyilvántartás

üzleti célú szálláshely adatainak 

nyilvántartása

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1) 

bekezdése 

folyamatos
ipar- és kereskedelmi 

eljárások ügyfelei
bejelentés nem

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások



Nem üzleti célú közösségi, 

szabadidős szálláshely-szolgáltatás 

nyilvántartása                                 

elektronikus nyilvántartás

nem üzleti célú szálláshely adatainak 

nyilvántartása

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős 

szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) 

Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése

folyamatos
ipar- és kereskedelmi 

eljárások ügyfelei
bejelentés

zenés, táncos rendezvények 

nyilvántartása                   

elektronikus nyilvántartás

rendezvények adatainak nyilvántartása

a zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) 

Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése 

folyamatos
ipar- és kereskedelmi 

eljárások ügyfelei
kérelem nem

Ebnyilvántartás                                      

elektronikus nyilvántartás
illetékességi területen tartott ebek és 

tartóik/tulajdonosaik nyilvántartása

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 

évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése 
3 év ebtartók, 

ebtulajdonosok

bejelentés,                  

hatóság hivatalbóli észlelése 
nem

Méhészek nyilvántartása                     

elektronikus nyilvántartás

illetékességi területen méhtartási 

tevékenységet végző méhészek 

nyilvántartása

a méhállományok védelméről és a mézelő méhek 

egyes betegségeinek megelőzéséről és 

leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM 

rendelet 2. §-a 

folyamatos méhészek bejelentés nem

Szociális nyilvántartás          

(WinSzoc rendszer)                                             

eletronikus nyilvántartás

A jegyző a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörébe tartozó szociális 

ellátásokra való jogosultság 

fennállásának elbírálása, az ellátások 

biztosítása, fenntartása és 

megszüntetése céljából nyilvántartást 

vezet  

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.) 18. §-a
folyamatos

a szociális ellátást 

kérelmező, továbbá a 

Szoc. tv. szerint vele 

egy háztartásban élő 

közeli hozzátartozó, 

illetve háztartásának 

tagjai

kérelem nem

ASP Ingatlan vagyonkataszter  

elektronikus nyilvántartás

önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlan vagyon nyilvántartása 

az önkormányzatok tulajdonában lévő 

ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási 

rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 

3. §-a   

folyamatos
Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat

tulajdoni lap, 

ingatlannyilvántartás adatai
nem

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáit, a hozzáférés módját a táblázatban felsorolt jogszabályok, valamint a hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 

tartalmazzák. 






