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I. Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási
szabályzat alapadatai
1. Az együttműködő szerv alapadatai
Hivatalos teljes név

BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
15722720-2-51

Adószám

2. Az információátadási szabályzat alapadatai
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: 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
2.1.

Egyedi

Egységes információátadási szabályzat alapadatai

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

38/2018. számú BM OKF főigazgatói
intézkedés a hivatásos katasztrófavédelmi
szervek Információátadási Szabályzatáról
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
v.1.01

Kiadás dátuma

2018. szeptember 6.

Hatályosság kezdete

2018. október 6.

2.2.

Egyedi információátadási szabályzat alapadatai

Egyedi információátadási szabályzat
megnevezése
Verzió
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A Szabályzat verziószámának első számjegye a Szabályzat Általános részének, a második (a tizedespont utáni)
számjegye a Szabályzat Különös részének módosulására vonatkozik. Amennyiben a Szabályzat Általános része
módosul, a verziószám első számjegye növekszik és a második tag nem változik, amennyiben kizárólag a
Szabályzat Különös része változik akkor a második tag növekszik és az első tag változatlan marad.
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Kiadás dátuma
Hatályosság kezdete
Irányító államigazgatási szerv/országos kamara
vezetőjének jóváhagyása
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II. Különös rész – az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó
adatátadási felületek adatai
1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai)
1. a hivatásos katasztrófavédelmi szervek (a továbbiakban: együttműködő szerv) által
nyilvántartott adatok, ideértve a közhitelesen nyilvántartott adatokat is,
2. az együttműködő szerv által az ügy érdemében meghozott döntések (1. függelék
szerinti eljárásokban),
3. a közigazgatási hatóságok által kiadott szakhatósági állásfoglalások (1. függelék
szerinti eljárásokban),
4. az együttműködő szerv iratkezelési szakrendszere

2. Az együttműködő szerv nyilvántartásai
Tűzoltókészülék karbantartók: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján aki tűzoltó készülékek
karbantartásával kapcsolatos tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvényben, valamint a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek
megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott szabályok
szerint a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni. A tűzvédelmi hatóság a tevékenység végzésére
jogosultakról nyilvántartást vezet.
Tűzvédelmi technika javítása, felülvizsgálata: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján aki a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv, önkormányzati tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági
szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzvédelmi technika felülvizsgálatával,
javításával összefüggő tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvényben, valamint a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek
megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott szabályok
szerint a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni. A tűzvédelmi hatóság a tevékenység végzésére
jogosultakról nyilvántartást vezet.
Tűzvédelmi szakvizsgáztatók: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja alapján aki tűzvédelmi szakvizsgáztatási
tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben, valamint a
bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes
szabályairól szóló jogszabályban meghatározott szabályok szerint a tűzvédelmi hatóságnak
bejelenteni. A tűzvédelmi hatóság a tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet.
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Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezők: A tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján aki
tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre
irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben, valamint a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási
tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló jogszabályban
meghatározott szabályok szerint a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni. A tűzvédelmi hatóság a
tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet.
Tevékenységtől eltiltott tűzvédelmi szolgáltatók: A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek
tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását végleges döntésével megtiltotta.
Érvénytelen és visszavont tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok nyilvántartása: a tűzvédelmi
hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §
(1)-(3) bekezdése alapján a szakvizsgával rendelkező személy bizonyítványa érvénytelen, ha
o

o

o

a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy az oktatás vagy a szakvizsgáztatás a rendeletben
foglalt előírásokat súlyosan sérti (különösen ilyennek minősül, ha az oktatás részben vagy
teljesen elmarad, a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül
történik meg a bizonyítvány kiállítása),
a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy a szakvizsgával rendelkező személy foglalkozása
körében tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet okoz, vagy munkája közvetlen tűzveszélyt
jelent környezetére,
a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy a tűzoltó-technikai termék tervezését,
kivitelezését, karbantartását a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben, a
tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon, vagy annak működőképességét
veszélyeztetve végzi.
Ha a tűzvédelmi hatóság megállapítja, hogy az oktatásról, a szakvizsgáról a tűzvédelmi
hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történt meg, amely a tűzvédelmi hatósági
ellenőrzés szakszerű lefolytatását nem tette lehetővé, vagy a szakvizsgáztató a foglalkozási
ágakban, munkakörökben bekövetkezett adatváltozás bejelentési kötelezettségét
elmulasztotta, a tűzvédelmi hatóság dönt a bizonyítvány érvénytelenítéséről.
Az érvénytelen bizonyítványt az oktatásszervező visszavonja. Az oktatásszervező a
bizonyítvány visszavonásáról a bizonyítvány számának megadásával nyolc napon belül
írásban értesíti a tűzvédelmi hatóságot. A tűzvédelmi hatóság a bizonyítvány számát, a
szakvizsgázó nevét, az oktatásszervező nevét és a vizsga időpontját a honlapján közzéteszi.
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Tűzvédelmi szakértők nyilvántartása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 46/A. § (3) bekezdése alapján a tűzvédelmi hatóság a
tűzvédelmi szakértőkről nyilvántartást vezet.
Nyilvántartás a kijelölt megfelelőségértékelő szervezetekről: A megfelelőségértékelő szervezetek
tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a kijelölő hatóság az általa
kijelölt szervezetekről nyilvántartást vezet.
Kéményseprőipari szolgáltatók nyilvántartása: a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi
CCXI. törvény 7. § alapján a tűzvédelmi hatóság a kéményseprő-ipari szolgáltatókról nyilvántartást
vezet. A nyilvántartásba jogszabályban meghatározott szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági
feltételeknek megfelelő azon kéményseprő-ipari szolgáltató vehető fel, amely a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott
módon kérte a nyilvántartásba történő felvételét. A nyilvántartásba fel nem vett kéményseprő-ipari
szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységet nem végezhet.
Tevékenységtől eltiltott kéményseprőipari szolgáltatók: A szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek
tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását végleges döntésével megtiltotta.
Kéményseprőipari tevékenységet ellátók központi nyilvántartása: A kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (6)
bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartás adatai alapján
ingyenesen és korlátozás nélküli hozzáférés lehetőségével naprakészen közzéteszi az interneten a
kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nevét, címét, elérhetőségét, működési helyét, ellátási
területét.
Információbiztonsági hatósági nyilvántartás: az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 15. § (1) bekezdése alapján
a hatóság nyilvántartja és kezeli
o
o

o

o
o

a szervezet azonosításához szükséges adatokat,
a szervezet elektronikus információs rendszereinek megnevezését, az elektronikus
információs rendszerek biztonsági osztályának és a szervezet biztonsági szintjének
besorolását, az elektronikus információs rendszerek külön jogszabályban meghatározott
technikai adatait,
a szervezetnek az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személye
természetes személyazonosító adatait, telefon- és telefaxszámát, e-mail címét, az Ibtv.
13. § (8) bekezdésében meghatározott végzettségét,
a szervezet informatikai biztonsági szabályzatát,
a biztonsági eseményekkel kapcsolatos, a kormányzati eseménykezelő központtól kapott
értesítéseket.

7

Létfontosságú rendszerelemek nyilvántartása: a létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a
nyilvántartó hatóság nyilvántartja és kezeli
o

o

o
o
o

az üzemeltető nevét, székhelyét vagy lakcímét, levelezési címét, cégjegyzékszámát vagy
az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, statisztikai számjelét és adóazonosító számát,
képviselőjének nevét, telefon- és telefaxszámát, e-mail címét,
a biztonsági összekötő személy természetes személyazonosító adatait, telefon- és
telefaxszámát, e-mail címét, szakirányú végzettségét, a végzettséget igazoló okirat
sorszámát,
a nemzeti létfontosságú rendszerelemek és azon európai létfontosságú rendszerelemek
megnevezését, amelyek esetében Magyarország érintett fél,
az üzemeltetői biztonsági tervet,
az ágazati kijelölő hatóságnak az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti
létfontosságú rendszerelem kijelöléséről és a kijelölés visszavonásáról szóló határozatát.

Iparfelügyeleti adatbázis: az iparbiztonsági hatóság a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 32. § (3)-(6) bekezdése, továbbá a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 32.,41.,43. §§ alapján nyilvántartja a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről és a
küszöbérték alatti üzemekről, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásáról szóló, továbbá veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek kivizsgálására vonatkozó műszaki, szervezési és vezetés információkat.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult közszolgáltatók
nyilvántartása: a vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. törvény 44/F. § (2) bekezdése alapján a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtője a begyűjtési tevékenységét a vízügyi
hatóságnak köteles bejelenteni. A vízügyi hatóság a bejelentés alapján nyilvántartást vezet a
begyűjtési tevékenységet végzőkről.
Vízikönyvi nyilvántartás: a vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. 33. § (1) bekezdése alapján a vízügyi
hatóság az általa engedélyezett vízimunkákról, vízilétesítményekről és vízhasználatokról vízikönyvet,
a vízkészletről pedig nyilvántartást vezet.
Vízminőség-védelmi Alap és Éves bejelentő Lapok: a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kibocsátó által a tárgyévet
követő év március 31-ig elektronikus úton az illetékes vízvédelmi hatóságnak megküldött adatokról a
vízvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.
Felszín alatti vizek nyilvántartási rendszere (FAVI): a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (5) bekezdése alapján a vízvédelmi hatóság a Korm. rendelet 13. § (1)
bekezdés szerinti engedélyköteles tevékenységek és a a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel
kapcsolatos adatszolgáltatás adatait a FAVI nyilvántartási rendszer keretében rögzíti, értékeli és
szolgáltatja.
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A tűz elleni védekezéssel és a műszaki mentéssel kapcsolatos adatok: a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 10/A. § (1)-(2) bekezdése alapján a
tűzoltóság rögzíti a tűzjelzés fogadásakor – a tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat
végrehajtása érdekében – a jelzésfogadó tudomására jutott vagy a bejelentő által közölt adatokat,
továbbá a kárhelyszínen tartózkodó, a káresemény tekintetében érdemi információval szolgálni tudó
személyek adatait.
Az önkormányzati, a létesítményi tűzoltó és az önkéntes tűzoltó egyesület tagjainak nyilvántartása:
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 39. § (7) bekezdése alapján az önkormányzati, a
létesítményi tűzoltó és az önkéntes tűzoltó egyesület tagja nyilvántartási számmal történő
azonosítása, az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület
tevékenysége jogszabályoknak megfelelő működése ellenőrzése érdekében az önkormányzati,
létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület tagjáról nyilvántartást vezet.
A katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén felvett nyilvántartás: a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 72. § (10)
bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv nyilvántartást vezet a katasztrófaveszély vagy
veszélyhelyzet esetén a település azonnali védekezési munkálataiba bevont, továbbá a
katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi szervezetbe nem beosztott
személyekről. A nyilvántartás adattartalma mindig határozott időre kerül feltöltésre, a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek az intézkedések elősegítése céljából vezetik, legfeljebb az intézkedések
időtartamának fennállását követő három hónapig.
Minősített önkéntes mentőszervezeti tagok nyilvántartása: a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 18/A. § (8) bekezdése
alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a minősített önkéntes mentőszervezetek védekezésbe
történő bevonásának elrendelése, az önkéntes mentőszervezet tagja nyilvántartási számmal történő
azonosítása, a lezárt kárterületre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében a minősített
önkéntes mentőszervezetekről és azok tagjairól nyilvántartást vezet.
Gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettek nyilvántartása: a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 71. § (2) bekezdése
alapján a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
a gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére vagy a szolgáltatás igénybevételének tűrésére
kötelezettek technikai eszközeiről azonosító és műszaki adatokat, illetve a szolgáltatásra kötelezett
megnevezésére, székhelyének, telephelyének címére vonatkozó adatokat kezel.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott polgári védelemre kötelezettek nyilvántartása: a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 72. § (4) bekezdése alapján a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
feladatok végrehajtása céljából a hivatásos katasztrófavédelmi szerv nyilvántartást vezet.
A kéményseprőipari szerv által vezetett nyilvántartás: A kéményseprőipari tevékenységről szóló
2015. évi CCXI. törvény 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a kéményseprőipari szerv
adatkezelési jogosultsággal rendelkezik a kéményseprőipari tevékenység ellátása és a költségtérítési
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kötelezettség megállapítása érdekében, az ingatlanok és azok tulajdonosának, használójának
beazonosítása céljából a tulajdonosok és használók családi és utónevének, a lakóhelyének,
tartózkodási és értesítési helyének, továbbá az ingatlan címadatainak, valamint a gazdálkodó
szervezet nevének, székhelyének, telephelyének, fióktelepének, a képviselő nevének,
cégjegyzékszámának vagy egyéb nyilvántartási számának kezelésére.
Az együttműködő szerv iratkezelési rendszere: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény céljainak biztosítása, valamint az elektronikus
ügyintézés megvalósíthatósága érdekében működtetett rendszer. A rendszer lehetővé teszi az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény alapján elektronikus ügyintézést biztosító szervek részére (beleértve a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján
az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerbe bevont szerveket is) kizárólag hiteles elektronikus
formában létező irat átadását.
A hiteles elektronikus irat fogadására és megfelelő nyugták visszaküldésére nem képes ügyfélkör
részére a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény alapján a szervezeten belül
elektronikusan kezelt dokumentumok hiteles papír alapú másolatainak elkészítésére és ezekből
postai küldemények előállítására az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek
kijelöléséről szóló 84/2012 (IV. 21.) Korm. rendeletben elektronikus dokumentumokból hiteles papír
alapú másolat készítésére kijelölt szolgáltató, a Magyar Posta Zrt. A Magyar Posta Zrt. a hozzá hiteles
és biztonságos elektronikus csatornán, megfelelően naplózottan eljuttatott elektronikus
dokumentumokat zárt folyamatban és ellenőrzött környezetben papír alapú küldeményekké alakítja
át és a hagyományos kézbesítési rendszerén keresztül juttatja el a címzettekhez. Az ilyen úton
készített küldemény a törvény erejénél fogva teljes bizonyító erejű, bármely hivatalos ügyben
bizonyítékként felhasználható hiteles másolat.
A fentiekben részletezett iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezési szolgáltatás (a továbbiakban:
BIÁSz) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, mely szolgáltatást a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. biztosítja.
A szolgáltatás gépi interfészen keresztül, az igénybevevő szerv szakrendszere által (Web service alapú
protokoll használata) vehető igénybe, mely során az iratképző szerv iratkezelési szoftvere vagy egyéb
iratok nyilvántartását végző rendszer vagy alkalmazás kapcsolódik a BIÁSz-hoz. Az iratok a BIÁSz-on
belül olyan dokumentumok, amelyek speciális, csak rájuk jellemző meta-adatokkal rendelkeznek.
A Küldemény Dokumentumtár a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás. A szolgáltatás célja, hogy az ügyfél
meggyőződhessen arról, hogy a Magyar Posta Zrt. hibrid konverziós szolgáltatása során létrejött és a
számára kézbesített hiteles papír alapú irat és a kiadmányozó szerv (feladó) által elektronikus úton
kibocsátott elektronikus irat tartalma azonos, ezzel elősegítve a felhasználói bizalom megteremtését.
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése

Tűzoltókészülék
karbantartók

Tűzvédelmi technika
javítása,
felülvizsgálata:

Tűzvédelmi
szakvizsgáztatók

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Nyilvántartás leírása

tűzoltó
készülék
karbantartását végzők

a hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv, önkormányzati
tűzoltóság, létesítményi
tűzoltóság vagy
tűzoltósági szolgáltatást
nyújtó vállalkozás által
készenlétben tartott
tűzvédelmi technika
felülvizsgálatával,
javításával összefüggő
tevékenységet folytató
szolgáltatók
tűzvédelmi
szakvizsgáztatás
végzésére jogosult,

a

I

Közzététel helye

A tűzvédelmi
hatóság honlapja

I

A tűzvédelmi
hatóság honlapja

I

A tűzvédelmi
hatóság honlapja

Közhiteles
(Igen/Részbe
n/Nem)

R

R

R

Jogszabályi hivatkozás
A tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény 12. § a) pont
a
szolgáltatási
tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
27. §

A tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény 12. § (1) bekezdés b)
pont
a
szolgáltatási
tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
27.§

A tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény 12. § (1) bekezdés d)
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hatóság
nyilvántartásba
személyek

Tűzvédelmi
szakvizsgával
összefüggő
oktatásszervezők

Tevékenységtől
eltiltott tűzvédelmi
szolgáltatók
Érvénytelen és
visszavont tűzvédelmi
szakvizsga
bizonyítványok
nyilvántartása

által
vett

tűzvédelmi
szakvizsga
szervezésére jogosult, a
hatóság
által
nyilvántartásba
vett
személyek, szervezetek

tűzvédelmi szolgáltatás
végzésétől a hatóság
által eltiltott személyek,
szervezetek
a
hatóság
által
érvénytelenített, vagy
visszavonatott
személyek
bizonyítványának listája

Tűzvédelmi szakértők
Tűzvédelmi
szakértők
nyilvántartása
nyilvántartása
Nyilvántartás a kijelölt
megfelelőségértékelő
szervezetekről

a belügyminiszter által
kijelölt
tanúsító
szervezetek

pont
A
szolgáltatási
tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
27. §

I

A tűzvédelmi
hatóság honlapja

R

A tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény 12. § (1) bekezdés c)
pont
a
szolgáltatási
tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
27. §

R

A
szolgáltatási
tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
29. § (1) bekezdés

I

A tűzvédelmi
hatóság honlapja

N

A tűzvédelmi hatósági eljárások általános
és különös szabályairól szóló 489/2017.
(XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3)
bekezdése

R

A tűzvédelmi
hatóság honlapja

R

A tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény 46/A. § (3) bekezdés

I

A kijelölő hatóság
honlapja

R

A
megfelelőségértékelő
szervezetek
tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII.
törvény 8. § (1) bekezdés

I

A tűzvédelmi
hatóság honlapja
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Kéményseprőipari
szolgáltatók
nyilvántartása
Tevékenységtől
eltiltott
kéményseprőipari
szolgáltatók
Kéményseprőipari
tevékenységet ellátók
központi
nyilvántartása

Információbiztonsági
hatósági nyilvántartás

Iparfelügyeleti
adatbázis

a
hatóság
által
nyilvántartásba
vett
kéményseprőipari
szolgáltatók
a
hatóság
által
kéményseprőipari
tevékenységtől eltiltott
szolgáltatók listája
a BM OKF által
vezetett,
a
területi
szerveknél
nyilvántartásban
lévő
kéményseprőipari
tevékenységet ellátok
listája
Információbiztonsági
hatósági
ügyekkel
kapcsolatos
adatok
kezelése.
a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemekről és
a küszöbérték alatti
üzemekről, valamint a
veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetek elleni
védekezéssel
kapcsolatos előírások
végrehajtásáról szóló,
továbbá veszélyes
anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek

I

A tűzvédelmi
hatóság honlapja

I

A tűzvédelmi
hatóság honlapja

I

a hivatásos
katasztrófavédel
mi szerv központi
szerve

N

N

N

N

R

R

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló
2015. évi CCXI. törvény 7. §
A
szolgáltatási
tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
29. § (1) bekezdés

N

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló
törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V.
13.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése
alapján

N

Az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.)
15. § (1)

N

A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó
egyes
törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 32. § (3)-(6) bekezdése, továbbá a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
32.,41.,43. §§
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Létfontosságú
rendszerelemek
nyilvántartása

Nem
közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére jogosult
közszolgáltatók
nyilvántartása

kivizsgálására vonatkozó
műszaki, szervezési és
vezetés információk
A
létfontosságú
rendszerelemekkel
kapcsolatos
adatok
kezelése

nem közművel
összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtését
végző közszolgáltatók

a vízilétesítményekkel,
vízimunkákkal és
Vízikönyvi
vízhasználatokkal
nyilvántartás
összefüggő jogok és
kötelezettségek, jogi
szempontból jelentős
tények és adatok
a
felszíni
víz
minőségének
Vízminőség-védelmi
Alap és Éves bejelentő védelmével kapcsolatos
Lapok
adatszolgáltatások
adatai. Az egységes
könyezethasználati

N

N

N

I

A vízügyi hatóság
honlapja

R

R

elsőfokú vízügyi
hatóság

I

R

OKIR

N

A
létfontosságú
rendszerek
és
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről szóló 2012. évi CLXVI.
törvény 5. § (1) bekezdés
A vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII.
törvény 44/F. § (2) bekezdés
a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység részletes
szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.)
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
a
szolgáltatási
tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
27. §
A vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. 33. §
(3) bekezdés
a
vízügyi
igazgatási
szervezet
vízgazdálkodási nyilvántartásáról 23/1998.
(XI. 6.) KHVM rendelet 2. § (5) bekezdés

A felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 30. § (3) bekezdés
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engedély eljárás hatálya
alá tartozó létesítmény
által
kibocsátott
szennyező
anyag
minősége
és
mennyisége.
a felszín alatti víz és a
Felszín alatti vizek földtani
közeg
nyilvántartási
környezetvédelmi
rendszere (FAVI)
nyilvántartási rendszer
adatszolgáltatás adatai
A tűzjelzés fogadásakor
– a tűzoltási, műszaki
mentési,
hatósági
feladat
végrehajtása
érdekében
–
a
jelzésfogadó
a
A
tűz
elleni
tudomására jutott vagy
védekezéssel és a
a bejelentő által közölt
műszaki
mentéssel
adatok,
továbbá
a
kapcsolatos adatok
kárhelyszínen
tartózkodó,
a
káresemény
tekintetében
érdemi
információval szolgálni
tudó személyek adatai
Az önkormányzati, a Az önkormányzati, a
létesítményi
létesítményi tűzoltóság
tűzoltóság
és
az és az önkéntes tűzoltó
önkéntes
tűzoltó egyesület
tagjainak

R

OKIR

N

A felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. §
(5) bekezdés

N

-

N

A tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény 10/A. § (1)-(2) bekezdés

N

-

N

A tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény 39. § (7) bekezdés
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egyesület
tagjainak adatai
nyilvántartása
katasztrófaveszély vagy
veszélyhelyzet esetén a
település
azonnali
védekezési
A katasztrófaveszély, munkálataiba bevont,
a
veszélyhelyzet esetén továbbá
katasztrófavédelmi
felvett nyilvántartás
intézkedésekkel érintett,
a
polgári
védelmi
szervezetbe
nem
beosztott
személyek
adatai
Minősített önkéntes
minősített
önkéntes
mentőszervezeti tagok
mentőszervezetek tagjai
nyilvántartása
a
katasztrófavédelmi
feladatok végrehajtása
érdekében gazdasági és
Gazdasági és anyagi
anyagi
szolgáltatás
szolgáltatásra
teljesítésére vagy a
kötelezettek
szolgáltatás
igénybevételének
tűrésére kötelezettek
A polgári védelmi
polgári
védelmi
szervezetbe beosztott
szervezetbe beosztott
polgári
védelemre
polgári
védelemre
kötelezettek
kötelezettek
nyilvántartása
A
kéményseprőipari a kéménnyel rendelkező

N

N

N

-

-

-

N

A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó
egyes
törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 72.§ (10)

N

A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó
egyes
törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 18/A.§ (8)

N

A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó
egyes
törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 71.§ (2)

N

-

N

A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó
egyes
törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 72.§ (4)

N

-

N

A kéményseprőipari tevékenységről szóló
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szerv által vezetett ingatlan tulajdonosokról
nyilvántartás
a kéményseprő ipari
szerv által vezetett
nyilvántartás

2015. évi CCXI. törvény
bekezdésének a) pontja

6.§

(1)
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A tűzoltókészülék karbantartók nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat
értelmezése

a bejelentés
előterjesztésének napja

a hatóság részére
történő megküldés
napja
tevékenység
végzésének
időtartama

I

I

NÉ

M

Tűzoltókészülék karbantartók
nyilvántartása

Kapcsolattartási adat

I

NÉ

M

Tűzoltókészülék karbantartók
nyilvántartása

Kapcsolattartási adat

I

NÉ

M

felülvizsgálati,
karbantartási, javítási
tevékenység

I

NÉ

M

Tűzoltókészülék karbantartók
nyilvántartása
Tűzoltókészülék karbantartók
nyilvántartása

a szolgáltatás
megkezdésének és
befejezésének időpontja
vagy a határozatlan
időpontra vonatkozó
utalás
a tűzoltó készülék
karbantartó szervezet
címe
Szolgáltató székhelye
Tevékenység jellege

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Melyik nyilvántartásban szerepel
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)
NÉ
M
Tűzoltókészülék karbantartók
nyilvántartása

Közhiteles adat rövid
neve
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A tűzoltókészülék karbantartók nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid
neve
A szolgáltató
neve

Másodlagos
Melyik
esetén az
Átadható
nyilvántartásAdat
Nyilvános
Átadható esetén az átadás módja
Elsődleges/Másodlagos elsődleges
(I/N/Nem
ban szerepel
értelmezése
(I/N)
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
forrás
értelmezhető)
jelölése
Személyazonosító
E
I
NÉ
M
Tűzoltókészülék
adatok
karbantartók
nyilvántartása
Kapcsolattartási
E
I
Tűzoltókészülék
NÉ
M
adatok
karbantartók
nyilvántartása

a
tevékenység
gyakorlására
jogosult vagy
képviselője
telefonszáma
a
Kapcsolattartási
tevékenység adatok
gyakorlására
jogosult vagy
képviselője
elektronikus
levélcíme

E

I

NÉ

M

Tűzoltókészülék
karbantartók
nyilvántartása

19

A Tűzvédelmi technika javítása, felülvizsgálata nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat
értelmezése

a bejelentés
előterjesztésének napja

a hatóság részére
történő megküldés
napja
tevékenység
végzésének
időtartama

I

I

NÉ

M

Tűzoltókészülék karbantartók
nyilvántartása

Kapcsolattartási adat

I

NÉ

M

Tűzoltókészülék karbantartók
nyilvántartása

Kapcsolattartási adat

I

NÉ

M

felülvizsgálati,
karbantartási, javítási
tevékenység

I

NÉ

M

Tűzoltókészülék karbantartók
nyilvántartása
Tűzoltókészülék karbantartók
nyilvántartása

a szolgáltatás
megkezdésének és
befejezésének időpontja
vagy a határozatlan
időpontra vonatkozó
utalás
a tűzoltó készülék
karbantartó szervezet
címe
Szolgáltató székhelye
Tevékenység jellege

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Melyik nyilvántartásban szerepel
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)
NÉ
M
Tűzoltókészülék karbantartók
nyilvántartása

Közhiteles adat rövid
neve

20

A Tűzvédelmi technika javítása, felülvizsgálata nyilvántartás által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid
neve
A szolgáltató
neve

Másodlagos
Melyik
esetén az
Átadható
nyilvántartásAdat
Nyilvános
Átadható esetén az átadás módja
Elsődleges/Másodlagos elsődleges
(I/N/Nem
ban szerepel
értelmezése
(I/N)
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
forrás
értelmezhető)
jelölése
Személyazonosító
E
I
NÉ
M
Tűzoltókészülék
adatok
karbantartók
nyilvántartása
Kapcsolattartási
E
I
Tűzoltókészülék
NÉ
M
adatok
karbantartók
nyilvántartása

a
tevékenység
gyakorlására
jogosult vagy
képviselője
telefonszáma
a
Kapcsolattartási
tevékenység adatok
gyakorlására
jogosult vagy
képviselője
elektronikus
levélcíme

E

I

NÉ

M

Tűzoltókészülék
karbantartók
nyilvántartása
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A Tűzvédelmi szakvizsgáztatók nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre

Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

a bejelentés
előterjesztésének napja

a hatóság részére
történő megküldés
napja
tevékenység
végzésének
időtartama

I

NÉ

M

Tűzvédelmi szakvizsgáztatók
nyilvántartása

I

NÉ

M

Tűzvédelmi szakvizsgáztatók
nyilvántartása

Kapcsolattartási adat

I

NÉ

M

szolgáltatás tárgyát
képező tűzvédelmi
technika

vizsgáztatás

I

NÉ

M

Tűzvédelmi szakvizsgáztatók
nyilvántartása
Tűzvédelmi szakvizsgáztatók
nyilvántartása

Szolgáltatás tárgyát
képező tevékenység

vizsgáztatási
tevékenység

I

NÉ

M

a szolgáltatás
megkezdésének és
befejezésének időpontja
vagy a határozatlan
időpontra vonatkozó
utalás
Szolgáltató székhelye

Nyilvános
(I/N)

Melyik nyilvántartásban szerepel

Átadhat
ó
(I/N/Ne
m
értelme
zhető)

Átadható esetén az átadás módja
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)

Tűzvédelmi szakvizsgáztatók
nyilvántartása

22

A Tűzvédelmi szakvizsgáztatók nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
Másodlago
s esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilváno
s (I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmezhető
)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus/Manuáli
s)

Adat rövid
neve

Adat
értelmezése

Elsődleges/Másodlago
s

A szolgáltató
neve

Személyazonosít
ó adatok

E

I

NÉ

M

a
tevékenység
gyakorlására
jogosult
vagy
képviselője
telefonszám
a
a
tevékenység
gyakorlására
jogosult
vagy
képviselője
elektronikus
levélcíme

Kapcsolattartási
adatok

E

I

NÉ

M

Kapcsolattartási
adatok

E

I

NÉ

M

Melyik
nyilvántartásban szerepel

Tűzvédelmi
szakvizsgáztató
k nyilvántartása
Tűzvédelmi
szakvizsgáztató
k nyilvántartása

Tűzvédelmi
szakvizsgáztató
k nyilvántartása
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A Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezők nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat
értelmezése

a bejelentés
előterjesztésének napja

a hatósághoz történő
bejelentés időpontja

I

Jogosultsági kör
foglalkoztatási ág
megjelölésével

a hatóság által
nyilvántartásba vett
foglalkozási ág,
munkakör
oktatásszervezés

I

I

NÉ

M

tevékenység
végzésének
időtartama

I

NÉ

M

Kapcsolattartási adat

I

NÉ

M

Tevékenység jellege

a szolgáltatás
megkezdésének és
befejezésének időpontja
vagy a határozatlan
időpontra vonatkozó
utalás
Szolgáltató székhelye

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Melyik nyilvántartásban szerepel
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)
NÉ
M
Tűzvédelmi szakvizsgával
összefüggő oktatásszervezők
nyilvántartása
Tűzvédelmi szakvizsgával
NÉ
M
összefüggő oktatásszervezők
nyilvántartása

Közhiteles adat rövid
neve

Tűzvédelmi szakvizsgával
összefüggő oktatásszervezők
nyilvántartása
Tűzvédelmi szakvizsgával
összefüggő oktatásszervezők
nyilvántartása

Tűzvédelmi szakvizsgával
összefüggő oktatásszervezők
nyilvántartása
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A Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezők nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok
köre
Másodlago
s esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilváno
s (I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmezhető
)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus/Manuáli
s)

Adat rövid
neve

Adat
értelmezése

Elsődleges/Másodlago
s

A szolgáltató
neve

Személyazonosít
ó adatok

E

I

NÉ

M

a
tevékenység
gyakorlására
jogosult
vagy
képviselője
telefonszám
a
a
tevékenység
gyakorlására
jogosult
vagy
képviselője
elektronikus
levélcíme

Kapcsolattartási
adatok

E

I

NÉ

M

Kapcsolattartási
adatok

E

I

NÉ

M

Melyik
nyilvántartásban szerepel

Tűzvédelmi
szakvizsgáztató
k nyilvántartása
Tűzvédelmi
szakvizsgáztató
k nyilvántartása

Tűzvédelmi
szakvizsgáztató
k nyilvántartása
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A Tevékenységtől eltiltott tűzvédelmi szolgáltatók nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

annak a szolgáltatási
tevékenységnek a
megjelölése, amelynek
folytatására a szolgáltató
nem jogosult

azon tevékenység
megnevezése, amely
végzésére a
szolgáltató
meghatározott ideig
nem jogosult
hatóság által
meghatározott

a tilalom időbeli és
területi hatálya

Nyilvános
(I/N)
I

I

Átadható
Melyik nyilvántartásban szerepel
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)
NÉ
M
Tevékenységtől eltiltott tűzvédelmi
szolgáltatók nyilvántartása

NÉ

M

Tevékenységtől eltiltott tűzvédelmi
szolgáltatók nyilvántartása
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A Tevékenységtől eltiltott tűzvédelmi szolgáltatók nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

A szolgáltató
Személyazon
neve/megnevezése osító/azonos
ító adatok

E

I

NÉ

Átadható
esetén az
átadás
módja
(Egyszerű/A
utomatikus/
Manuális)
M

A szolgáltató
lakcíme/székhelye

E

I

NÉ

M

Adat rövid neve

Adat
értelmezése

Kapcsolattart
ási adatok

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmez
hető)

Melyik
nyilvántartásban szerepel

Tevékenységt
ől eltiltott
tűzvédelmi
szolgáltatók
nyilvántartása
Tevékenységt
ől eltiltott
tűzvédelmi
szolgáltatók
nyilvántartása
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Az Érvénytelen és visszavont tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)

Melyik nyilvántartásban szerepel

Az Érvénytelen és visszavont tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott
adatok köre

Adat
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

bizonyítvány
száma

dokumentu
m azonosító

E

I

NÉ

Átadható
esetén az
átadás
módja
(Egyszerű/A
utomatikus/
Manuális)
M

szakvizsgázó neve

Személyazon
osító adatok
Személyazon
osító/azonos
ító adatok

E

I

NÉ

M

E

I

NÉ

M

E

I

NÉ

M

Adat rövid neve

oktatásszervező
neve
vizsga időpontja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmez
hető)

Melyik nyilvántartásban szerepel

Érvénytelen és visszavont tűzvédelmi
szakvizsga bizonyítványok nyilvántartása
Érvénytelen és visszavont tűzvédelmi
szakvizsga bizonyítványok nyilvántartása
Érvénytelen és visszavont tűzvédelmi
szakvizsga bizonyítványok nyilvántartása
Érvénytelen és visszavont tűzvédelmi
szakvizsga bizonyítványok nyilvántartása
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A Tűzvédelmi szakértők nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Melyik nyilvántartásban
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
szerepel
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)
NÉ
M
Tűzvédelmi szakértők
nyilvántartása
Tűzvédelmi szakértők
NÉ
M
nyilvántartása
NÉ
M
Tűzvédelmi szakértők
nyilvántartása

Szakértő megnevezése

I

tevékenység jellege

I

Szakértő
székhelye/lakcíme

I

az elérhetőségi cím
(postacím, telefon-,
telefaxszám, e-mail),
a szakértői bizonyítvány
száma, a kiadás
időpontja
a tűzvédelmi szakterület
megnevezése

I

NÉ

M

Tűzvédelmi szakértők
nyilvántartása

I

NÉ

M

Tűzvédelmi szakértők
nyilvántartása

I

NÉ

M

Tűzvédelmi szakértők
nyilvántartása
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A Tűzvédelmi szakértők nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid neve

A szakértő neve

A szakértő előző
ponton túli
természetes
személyazonosító
adatai

Másodlagos
Melyik
esetén az
Átadható
nyilvántartásAdat
Nyilvános
Átadható esetén az átadás módja
Elsődleges/Másodlagos elsődleges
(I/N/Nem
ban szerepel
értelmezése
(I/N)
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
forrás
értelmezhető)
jelölése
Személyazonosító
E
I
NÉ
M
Tűzvédelmi
adatok
szakértők
nyilvántartása
Személyazonosító
E
N
N
adatok
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A kijelölt megfelelőségértékelő szervezetek nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve
a szolgáltató
megnevezése
a szolgáltató lakcíme,
szervezet esetén
székhelye
az engedélyezett
szolgáltatási
tevékenység megjelölése
az engedély száma
a tevékenység
megkezdésének vagy
folytatásának az
engedélyben foglalt
területi és időbeli
korlátai
az engedélyezett
szolgáltatási
tevékenység
megjelöléseként a
kijelölt
megfelelőségértékelési
terület
A nyilvántartás
bejelentett szervezet
esetében tartalmazza
továbbá a Bizottság által

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Melyik nyilvántartásban szerepel
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)
NÉ
M
kijelölt megfelelőségértékelő
szervezetek nyilvántartása
kijelölt megfelelőségértékelő
NÉ
M
szervezetek nyilvántartása

Kapcsolattartási
adatok
Kapcsolattartási
adatok

I

a belügyminiszter
által jóváhagyott
tevékenységi kör
dokumentum
azonosító
a kijelölési
dokumentumban
szereplő adat

I

NÉ

M

kijelölt megfelelőségértékelő
szervezetek nyilvántartása

I

NÉ

M

I

NÉ

M

kijelölt megfelelőségértékelő
szervezetek nyilvántartása
kijelölt megfelelőségértékelő
szervezetek nyilvántartása

a kijelölési
dokumentumban
meghatározott
tevékenységi kör

I

NÉ

M

kijelölt megfelelőségértékelő
szervezetek nyilvántartása

egyedi azonosító

I

NÉ

M

kijelölt megfelelőségértékelő
szervezetek nyilvántartása

I

31

adott azonosító számot.
Az engedély
felfüggesztése, részben
vagy egészben történő
visszavonása esetén
ezek ténye

a tevékenység
felfüggesztése, vagy
korlátozása

I

NÉ

kijelölt megfelelőségértékelő
szervezetek nyilvántartása

M

A kijelölt megfelelőségértékelő szervezetek nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid neve

A szolgáltató neve

Adat
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Személyazon
osító adatok

E

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)

I

Átadható
(I/N/Nem
értelmez
hető)
NÉ

Átadható
esetén az
átadás
módja
(Egyszerű/A
utomatikus/
Manuális)
M

Melyik
nyilvántartásban szerepel

kijelölt
megfelelőségé
rtékelő
szervezetek
nyilvántartása
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A Kéményseprőipari szolgáltatók nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve
a kéményseprő-ipari
szolgáltató vagy
képviselője levélcíme,
székhelye és telephelye,
a kéményseprő-ipari
tevékenység
megkezdésének és
befejezésének időpontja
Ellátott terület

Közhiteles adat
értelmezése
Kapcsolattartási
adatok

a kéményseprő-ipari
szolgáltatás
végrehajtásának
területe

Nyilvános
(I/N)
I

Átadható
Melyik nyilvántartásban szerepel
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)
NÉ
M
Kéményseprőipari szolgáltatók
nyilvántartása

I

NÉ

M

Kéményseprőipari szolgáltatók
nyilvántartása

I

NÉ

M

Kéményseprőipari szolgáltatók
nyilvántartása
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A Kéményseprőipari szolgáltatók nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid neve

Adat
értelmezése

Elsődleges/Másodlag
os

Másodlago
s esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilváno
s (I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmezhet
ő)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus/Manuá
lis)

Melyik
nyilvántartásban szerepel

a kéményseprő- Személyazonosít
ipari szolgáltató ó adatok
képviseletét
ellátó
természetes
személy
személyazonosít
ó adatai

E

I

NÉ

M

Kéményseprőipa
ri szolgáltatók
nyilvántartása

a kéményseprőipari szolgáltató
vagy képviselője
telefonszáma
elektronikus
levélcíme

E

I

NÉ

M

Kéményseprőipa
ri szolgáltatók
nyilvántartása

kapcsolattartási
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A Tevékenységtől eltiltott kéményseprőipari szolgáltatók nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

a szolgáltatási
tevékenység
megjelölése, amelynek
folytatására a szolgáltató
nem jogosult

I

a tilalom időbeli és
területi hatálya

I

Átadható
Melyik nyilvántartásban szerepel
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)
NÉ
M
Tevékenységtől eltiltott
kéményseprőipari szolgáltatók
nyilvántartása

NÉ

M

Tevékenységtől eltiltott
kéményseprőipari szolgáltatók
nyilvántartása
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A Tevékenységtől eltiltott kéményseprőipari szolgáltatók nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok
köre

A szolgáltató
Személyazon
neve/megnevezése osító/azonos
ító adatok

E

I

NÉ

Átadható
esetén az
átadás
módja
(Egyszerű/A
utomatikus/
Manuális)
M

A szolgáltató
lakcíme/székhelye

E

I

NÉ

M

Adat rövid neve

Adat
értelmezése

Kapcsolattart
ási adatok

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmez
hető)

Melyik
nyilvántartásban szerepel

Tevékenységt
ől eltiltott
kéményseprői
pari
szolgáltatók
nyilvántartása
Tevékenységt
ől eltiltott
kéményseprői
pari
szolgáltatók
nyilvántartása
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A Kéményseprőipari tevékenységet ellátók központi nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)

Melyik nyilvántartásban szerepel

A Kéményseprőipari tevékenységet ellátók központi nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

a kéményseprőipari
tevékenységet
ellátó neve

Személyazon
osító/azonos
ító adatok

M

Hivatásos
katasztrófavéd
elmi szerv
területi szerve

I

NÉ

Átadható
esetén az
átadás
módja
(Egyszerű/A
utomatikus/
Manuális)
M

a kéményseprőipari
tevékenységet
ellátó címe

Kapcsolattart
ási adatok

M

Hivatásos
katasztrófavéd
elmi szerv
területi szerve

I

NÉ

M

a kéményseprőipari
tevékenységet
ellátó elérhetősége

Kapcsolattart
ási adatok

M

Hivatásos
katasztrófavéd
elmi szerv
területi szerve

I

NÉ

M

Adat rövid neve

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmez
hető)

Melyik
nyilvántartásban szerepel

Kéményseprői
pari
tevékenységet
ellátók
központi
nyilvántartása
Kéményseprői
pari
tevékenységet
ellátók
központi
nyilvántartása
Kéményseprői
pari
tevékenységet
ellátók
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a kéményseprőipari
tevékenységet
ellátó működési
helye
a kéményseprőipari
tevékenységet
ellátó ellátási
területe

az a megye
ahol a
kéménysepr
ő-ipari szerv
székhely
található
azon terület
amelyre a
hatóság a
kéménysepr
ő-ipari
szolgáltatót a
tevékenység
végzésére
nyilvántartás
ba vette

M

Hivatásos
katasztrófavéd
elmi szerv
területi szerve

I

NÉ

M

M

Hivatásos
katasztrófavéd
elmi szerv
területi szerve

I

NÉ

M

központi
nyilvántartása
Kéményseprői
pari
tevékenységet
ellátók
központi
nyilvántartása
Kéményseprői
pari
tevékenységet
ellátók
központi
nyilvántartása
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A Információbiztonsági hatósági nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)

Melyik nyilvántartásban szerepel

A Információbiztonsági hatósági nyilvántartás által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid
neve

a szervezet
azonosításához
szükséges
adatok
a szervezet
elektronikus
információs
rendszereinek
megnevezése
az elektronikus
információs
rendszerek
biztonsági
osztályának és
a szervezet

Másodlag
os esetén
az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilván
os (I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmezhet
ő)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus/Manu
ális)

Melyik
nyilvántartásban szerepel

Adat értelmezése

Elsődleges/Másodla
gos

Azonosító adatok

E

N

Nem
értelmezhet
ő

Manuális

Információbiztons
ági hatósági
nyilvántartás

Azonosító adat

E

N

Nem
értelmezhet
ő

Manuális

Információbiztons
ági hatósági
nyilvántartás

Információbiztons
ági adat

E

N

Nem
értelmezhet
ő

Manuális

Információbiztons
ági hatósági
nyilvántartás
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biztonsági
szintjének
besorolása
az elektronikus
információs
rendszerek
külön
jogszabályban
meghatározott
technikai
adatai
a szervezetnek
az elektronikus
információs
rendszer
biztonságáért
felelős
személye
természetes
személyazonosí
tó adatai
a szervezetnek
az elektronikus
információs
rendszer
biztonságáért
felelős
személye
telefon- és
telefaxszáma,
e-mail címe

Azonosító adatok

E

N

Nem
értelmezhet
ő

Manuális

Információbiztons
ági hatósági
nyilvántartás

Személyazonosító
adatok

E

N

Nem
értelmezhet
ő

Manuális

Információbiztons
ági hatósági
nyilvántartás

Kapcsolattartási
adatok

E

N

Nem
értelmezhet
ő

Manuális

Információbiztons
ági hatósági
nyilvántartás
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a szervezetnek
az elektronikus
információs
rendszer
biztonságáért
felelős
személyének az
Ibtv. 13. § (8)
bekezdésében
meghatározott
végzettsége
a szervezet
informatikai
biztonsági
szabályzata
a biztonsági
eseményekkel
kapcsolatos, a
kormányzati
eseménykezelő
központtól
kapott
értesítések

Megfelelőségi
adat

E

N

Nem
értelmezhet
ő

Manuális

Információbiztons
ági hatósági
nyilvántartás

tervdokumentáció

E

N

Nem
értelmezhet
ő

Manuális

Információbiztons
ági hatósági
nyilvántartás

Tájékoztató adat

E

N

Nem
értelmezhet
ő

Manuális

Információbiztons
ági hatósági
nyilvántartás
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Az Iparfelügyeleti adatbázis által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)

Melyik nyilvántartásban szerepel

A Iparfelügyeleti adatbázis által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
Másodlago
s esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilváno
s (I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmezhető
)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus/Manuáli
s)

Adat
értelmezése

Elsődleges/Másodlago
s

Üzem neve

Azonosító adat

E

I

NÉ

M

Üzem székhelye

Kapcsolattartá
si adat
Kapcsolattartá
si adat

E

I

NÉ

M

E

N

NÉ

M

E

I

NÉ

M

E

I

NÉ

M

Adat rövid neve

Telephely címe és
GPS koordinátája
Telephely
besorolása
hatósági
engedélyek
társhatóságonkén

Melyik
nyilvántartás
ban szerepel
Iparfelügyele
ti adatbázis
Iparfelügyele
ti adatbázis
Iparfelügyele
ti adatbázis
Iparfelügyele
ti adatbázis
Iparfelügyele

42

t rendszerezve
ellenőrzési
jegyzőkönyvek
társhatóságonkén
t rendszerezve
lakossági
tájékoztatást
szolgáló
dokumentumok
védelmi tervek
vagy azok adatai
védelmi
gyakorlatok
időpontjai,
jegyzőkönyvei,
eredményei
hatósági,
társhatósági
ellenőrzések
tervezett
időpontjai

ti adatbázis
E

N

NÉ

M

Iparfelügyele
ti adatbázis

E

I

NÉ

M

Iparfelügyele
ti adatbázis

E

N

NÉ

M

E

N

NÉ

M

Iparfelügyele
ti adatbázis
Iparfelügyele
ti adatbázis

E

N

NÉ

M

Iparfelügyele
ti adatbázis
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A Létfontosságú rendszerelemek nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre

Közhiteles adat
rövid neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmezhe
tő)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automa
tikus/Manuális)

Melyik nyilvántartásban
szerepel

A Létfontosságú rendszerelemek nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid neve

Adat
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmez
hető)

Átadható
esetén az
átadás
módja
(Egyszerű/A
utomatikus/
Manuális)
Manuális

az üzemeltető
neve

Azonosító
adat

E

N

Nem
értelmezh
ető

az üzemeltető
székhelye vagy
lakcíme, levelezési
címe
az üzemeltető
cégjegyzékszáma
vagy az egyéni
vállalkozói
nyilvántartási

Azonosító
adat

E

N

Nem
értelmezh
ető

Manuális

Azonosító
adat

E

N

Nem
értelmezh
ető

Manuális

Melyik
nyilvántartásban szerepel

Létfontosságú
rendszereleme
k
nyilvántartása
Létfontosságú
rendszereleme
k
nyilvántartása
Létfontosságú
rendszereleme
k
nyilvántartása
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száma, statisztikai
számjele és
adóazonosító
száma
az üzemeltető
képviselőjének
neve

Személyazonosító
adat

E

N

Nem
értelmezh
ető

Manuális

Létfontosságú
rendszereleme
k
nyilvántartása
Létfontosságú
rendszereleme
k
nyilvántartása

az üzemeltető
képviselőjének
telefon- és
telefaxszáma, email címe

Kapcsolattartási adat

E

N

Nem
értelmezh
ető

Manuális

a biztonsági
összekötő személy
természetes
személyazonosító
adatai
a biztonsági
összekötő személy
természetes
személyazonosító
adatait, telefon- és
telefaxszámát, email címét,
a biztonsági
összekötő személy
szakirányú
végzettsége, a
végzettséget
igazoló okirat
sorszáma

Személyazonosító
adat

E

N

Nem
értelmezh
ető

Manuális

Létfontosságú
rendszereleme
k
nyilvántartása

Kapcsolattartási adat

E

N

Nem
értelmezh
ető

Manuális

Létfontosságú
rendszereleme
k
nyilvántartása

Megfelelősé
gi adat

E

N

Nem
értelmezh
ető

Manuális

Létfontosságú
rendszereleme
k
nyilvántartása
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a nemzeti
létfontosságú
rendszerelemek és
azon európai
létfontosságú
rendszerelemek
megnevezése,
amelyek esetében
Magyarország
érintett fél
üzemeltetői
biztonsági terv

Azonosító
adat

E

N

Nem
értelmezh
ető

Manuális

Létfontosságú
rendszereleme
k
nyilvántartása

Tervdokumentáci
ó

E

N

Nem
értelmezh
ető

Manuális

Létfontosságú
rendszereleme
k
nyilvántartása

az ágazati kijelölő
hatóságnak az
európai
létfontosságú
rendszerelem vagy
a nemzeti
létfontosságú
rendszerelem
kijelöléséről és a
kijelölés
visszavonásáról
szóló határozata

Hatósági irat

E

N

Nem
értelmezh
ető

Manuális

Létfontosságú
rendszereleme
k
nyilvántartása
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A vízikönyvi nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre

Közhiteles adat rövid neve
jogerős határozat:
száma
kelte
tárgya (végezhető tevékenység)
vízikönyvi nyilvántartási száma
bejegyzés időpontja
törlés időpontja
hatály
A határozatban megjelölt jogosított,
illetve kötelezett:
megnevezése
címe/székhelye
KSH azonosító száma
vízilétesítmény, vízimunka, vagy
vízhasználat:
helye
jellege
egyedi megnevezése
objektum-azonosító
jogszabályban meghatározott
felügyelet módja
feltételek és korlátozások:
engedélyben megállapított
feltételek megvalósítására
vonatkozó határidők
a használatot érintő időbeli
korlátozások

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Melyik
nyilvántartásban
szerepel
vízikönyvi
nyilvántartás

Átadható (I/N/Nem
értelmezhető)

Átadható esetén az átadás módja
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)

N

NÉ

M

N

NÉ

M

vízikönyvi
nyilvántartás

N

NÉ

M

vízikönyvi
nyilvántartás

N

NÉ

M

vízikönyvi
nyilvántartás
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a létesítmény vagy terület
használatát, tevékenységet
korlátozó jogok és tények

A vízikönyvi nyilvántartás által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid neve

Adat
értelmezése

Másodlagos
Melyik
esetén az
Átadható
nyilvántartásNyilvános
Átadható esetén az átadás módja
Elsődleges/Másodlagos elsődleges
(I/N/Nem
ban
(I/N)
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
forrás
értelmezhető)
szerepel
jelölése

A Vízminőség-védelmi Alap és Éves bejelentő Lapok által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat
rövid neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N/Nem
értelmezhető)

Átadható esetén az átadás módja
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)

Melyik nyilvántartásban
szerepel
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A Vízminőség-védelmi Alap és Éves bejelentő Lapok által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid neve

Engedély:
érvényességi dátum
száma

Adatszolgáltatás
típusa

EKHE/(E) PRTR
köteles tevékenység
ténye

Adatszolgáltató
ügyfél adatai

Telephely adatai

Másodlagos
Melyik
esetén az
Átadható
nyilvántartásAdat
Nyilvános
Átadható esetén az átadás módja
Elsődleges/Másodlagos elsődleges
(I/N/Nem
ban szerepel
értelmezése
(I/N)
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
forrás
értelmezhető)
jelölése
E
N
I
M
Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok
E
N
I
M
Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok
E
N
I
M
Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok
E
N
N
M
Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok
E
N
I
M
Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
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Lapok

A főtevékenység vagy
a szennyvíz kibocsátó
tevékenység TEÁOR
besorolása
Kapcsolattartó
személy adatai:
Név
Beosztás
Értesítési cím
Telefon
Fax-szám
E-mail
Adatszolgáltatásra
vonatkozó adatok:
Benyújtott lapok
száma
Az adatlapok
tényleges kitöltési
időpontja
Szennyvízkibocsátásra
vonatkozó előírások
adatai (VAL-ENG)
KÜJ
KTJ
Létesítmény KTJ
Kibocsátási pont KTJ
(Kp-KTJ)
Engedélyezett
szennyvíz összes

E

N

I

M

Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok
Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok

E

N

N

M

E

N

I

M

Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok

E

N

I

M

Vízminőségvédelmi Alap
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mennyisége (m3/nap)

és Éves
bejelentő
Lapok
Vízminőségvédelmi Alap
és
Éves
bejelentő
Lapok

Szennyvíztisztító mű
adatai

E

N

I

M

Kommunális
szennyvíztisztító telep
adatai

E

N

I

M

Vízminőségvédelmi Alap
és
Éves
bejelentő
Lapok

Szennyvízkibocsátásra
vonatkozó előírások
adatai

E

N

I

M

Szennyvíz
befogadójának adatai

E

N

I

M

Kibocsátott szennyvíz
befogadója

E

N

I

M

Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok
Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok
Vízminőségvédelmi Alap
és
Éves
bejelentő
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Lapok
Vízhasználat

E

N

I

M

Vízminőségvédelmi Alap
és
Éves
bejelentő
Lapok

Felhasznált víz
minősége

E

N

I

M

Ipari vagy
kommunális
tisztítóműre bemenő
szennyvíz minősége
és mennyisége
Szennyvízkibocsátás
alapadatai

E

N

I

M

E

N

I

M

Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok
Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok
Vízminőségvédelmi Alap
és
Éves
bejelentő
Lapok

Szennyvízkibocsátás
alapadatai

E

N

I

M

Vízminőségvédelmi Alap
és
Éves
bejelentő
Lapok
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EKHE köteles
létesítmény
kibocsátása

E

N

I

M

EKHE hatálya alá
tartozó létesítmény
által kibocsátott
szennyező anyag
minősége és
mennyisége
Veszélyes anyag
kibocsátása

E

N

I

M

E

N

I

M

kibocsátott szennyező
anyag minősége és
mennyisége

E

N

I

M

Szennyvízkibocsátás
adatai – Kilépő
szennyvíz

E

N

I

M

Szennyvízkibocsátás
adatai – Iszap

E

N

I

M

Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok
Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok
Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok
Vízminőségvédelmi Alap
és Éves
bejelentő
Lapok
Vízminőségvédelmi Alap
és
Éves
bejelentő
Lapok
Vízminőségvédelmi Alap
és
Éves
bejelentő
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Lapok
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A Felszín alatti vizek nyilvántartási rendszere (FAVI) által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat
rövid neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N/Nem
értelmezhető)

Átadható esetén az átadás módja
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)

Melyik nyilvántartásban
szerepel

A Felszín alatti vizek nyilvántartási rendszere (FAVI) által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid neve

Adatszolgáltató ügyfél

Telephely:
TH KTJ
Megnevezés
Cím
Kapcsolattartó:

Másodlagos
Melyik
esetén az
Átadható
nyilvántartásAdat
Nyilvános
Átadható esetén az átadás módja
Elsődleges/Másodlagos elsődleges
(I/N/Nem
ban szerepel
értelmezése
(I/N)
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
forrás
értelmezhető)
jelölése
E
N
I
M
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
E
N
I
M
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
E
N
N
M
Felszín alatti
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Név
Telefonszám
fax szám
e-mail cím
Cégszerű aláírásra
jogosult személy:
Neve
beosztása
Az engedélyköteles
tevékenységi hely
adatai:
EH KTJ
Név
Funkció
tevékenység rövid
leírása
Horizontális kiterjedése
(m2)
vertikális kiterjedése
(m)
terepszint feletti
magassága (mBf)
mérési helye
Bevezetés adatai:
Kút szűrőzött
szakaszainak száma
(db)
Szűrőzött szakasz
teteje, alja (m)
Benyújtott térképek:
átnézeti térképek

vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)

E

N

N

M

E

N

I

M

E

N

I

M

Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)

E

N

I

M

Felszín alatti
vizek
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léptéke
részletes térképek
léptéke
A hely érzékenysége
lokális vizsgálat
alapján:
Kód
határozatszám
Tevékenység adatai:
TEÁOR
Megnevezés
(E)PRTR kód

E

N

I

M

E

N

I

M

Elhelyezés adatai

E

N

I

M

Engedélyköteles
tevékenység típusa

E

N

I

M

Elhelyezés:
típusa
jellemzői
maximális
kapacitása/anyagárama
Környezetvédelmi
megelőző intézkedések

E

N

I

M

E

N

I

M

nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
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Mérés,
ellenőrzés adatai

E

N

I

M

Elhelyezett,
bevezetett
anyag
adatai:

E

N

I

M

Elhelyezett,
bevezetett
anyag
szennyezőanyag
tartalmának adatai

E

N

I

M

Rendkívüli
események
miatti
szennyezőanyag
bevezetés, elhelyezés
adatai
Monitoring
rendszer adatai

E

N

I

M

E

N

I

M

Mérőpontra vonatkozó
adatok:

E

N

I

M

Engedély adatai

E

N

I

M

(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
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Megfigyelőkút

E

N

I

M

Forrás adatai

E

N

I

M

Egyéb
vízkivételi mű adatai

E

N

I

M

Mintavétel
adatai

E

N

I

M

E

N

I

M

E

N

I

M

adatai

Helyszíni mérés
adatai

Laboratóriumi mérés
adatai

vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
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Mennyiségi
adatok

E

N

I

M

rendszere
(FAVI)
Felszín alatti
vizek
nyilvántartási
rendszere
(FAVI)

A Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult közszolgáltatók nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott
adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Közszolgáltató
megnevezése

I

A közszolgáltató címe/
székhelye

I

A szolgáltatási
tevékenység
megjelölése

I

Átadható
Melyik nyilvántartásban szerepel
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)
NÉ
M
Nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére
jogosult közszolgáltatók
nyilvántartása
Nem közművel összegyűjtött
NÉ
M
háztartási szennyvíz begyűjtésére
jogosult közszolgáltatók
nyilvántartása
Nem közművel összegyűjtött
NÉ
M
háztartási szennyvíz begyűjtésére
jogosult közszolgáltatók
nyilvántartása
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A Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult közszolgáltatók nyilvántartása által közhitelesnek nem
minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid neve

A közszolgáltató
neve

A közszolgáltató
azonosítói
(Adószám
KSH statisztikai
számjel
KÜJ azonosító)

Képviselő neve,
címe,
telefonszáma

Másodlagos
Melyik
esetén az
Átadható
nyilvántartásAdat
Nyilvános
Átadható esetén az átadás módja
Elsődleges/Másodlagos elsődleges
(I/N/Nem
ban szerepel
értelmezése
(I/N)
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
forrás
értelmezhető)
jelölése
Személyazonosító
E
I
NÉ
M
Nem közművel
adatok
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
jogosult
közszolgáltatók
nyilvántartása
Azonosító adatok
E
I
Nem közművel
NÉ
M
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
jogosult
közszolgáltatók
nyilvántartása
Kapcsolattartási
E
I
Nem közművel
NÉ
M
adatok
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
jogosult
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A bejelentésért
felelős neve,
címe,
telefonszáma,
beosztása

Kapcsolattartási
adatok

E

I

NÉ

M

A nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
mennyisége

E

I

NÉ

M

A tervezett
közszolgáltatással
érintett
települési
önkormányzatok
megnevezése

E

I

NÉ

M

Ártalmatlanítás
céljából történő
átadás, illetve
szennyvíztisztító
telep, szennyvízbebocsátási pont

E

I

NÉ

M

közszolgáltatók
nyilvántartása
Nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
jogosult
közszolgáltatók
nyilvántartása
Nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
jogosult
közszolgáltatók
nyilvántartása
Nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
jogosult
közszolgáltatók
nyilvántartása
Nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
jogosult
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helye és a
szennyvíz
mennyisége
évente
Leürítési hely

közszolgáltatók
nyilvántartása

Szállítójárművek
kapacitása

Telephely címe és
KTJ azonosítója

Kapcsolattartási
adatok

E

I

NÉ

M

E

I

NÉ

M

E

I

NÉ

M

Nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
jogosult
közszolgáltatók
nyilvántartása
Nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
jogosult
közszolgáltatók
nyilvántartása
Nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
jogosult
közszolgáltatók
nyilvántartása
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A tűz elleni védekezéssel és a műszaki mentéssel kapcsolatos adatok körében közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)

Melyik nyilvántartásban szerepel

65

A tűz elleni védekezéssel és a műszaki mentéssel kapcsolatos adatok körében közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok
köre

Adat rövid neve

Adat értelmezése

a bejelentő neve

személyazonosító
adat

a bejelentő
telefonszáma,
ennek
hiányában
lakcíme

kapcsolattartási adat

a bejelentéskor
használt
telefonszámhoz
tartozó előfizető
neve, címe

kapcsolattartási adat

a bejelentő által
használt
telefonállomás
azonosított

kapcsolattartási adat

Másodlagos
Melyik
esetén az
Átadható
nyilvántartásNyilvános
Átadható esetén az átadás módja
Elsődleges/Másodlagos elsődleges
(I/N/Nem
ban szerepel
(I/N)
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
forrás
értelmezhető)
jelölése
E
N
tűz elleni
NÉ
M
védekezéssel
és a műszaki
mentéssel
kapcsolatos
adatok
E
N
tűz elleni
NÉ
M
védekezéssel
és a műszaki
mentéssel
kapcsolatos
adatok
E
N
tűz elleni
NÉ
M
védekezéssel
és a műszaki
mentéssel
kapcsolatos
adatok
E
N
tűz elleni
NÉ
M
védekezéssel
és a műszaki
mentéssel
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adatai
a hívások
rögzített
tartalma

beavatkozásokkal/hatósági
eljárásokkal kapcsolatos
adat

E

N

NÉ

M

a tűzoltási,
műszaki mentési
feladatot
indokoló
esemény helye
és jellege
a személyi
sérülés,
haláleset adatai

beavatkozásokkal/hatósági
eljárásokkal kapcsolatos
adat

E

N

NÉ

M

beavatkozásokkal/hatósági
eljárásokkal kapcsolatos
adat

E

N

NÉ

M

a
beavatkozásokkal/hatósági
műveletirányítás
eljárásokkal kapcsolatos
által
adat
szükségesnek
tartott további,
személyes
adatnak nem
minősülő
információ
a kárhelyszínen
beavatkozásokkal/hatósági
tartózkodó, a
eljárásokkal kapcsolatos
káresemény
adat

E

N

NÉ

M

E

N

NÉ

M

kapcsolatos
adatok
tűz elleni
védekezéssel
és a műszaki
mentéssel
kapcsolatos
adatok
tűz elleni
védekezéssel
és a műszaki
mentéssel
kapcsolatos
adatok
tűz elleni
védekezéssel
és a műszaki
mentéssel
kapcsolatos
adatok
tűz elleni
védekezéssel
és a műszaki
mentéssel
kapcsolatos
adatok

tűz elleni
védekezéssel
és a műszaki
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tekintetében
érdemi
információval
szolgálni tudó
személyek neve
a kárhelyszínen
tartózkodó, a
káresemény
tekintetében
érdemi
információval
szolgálni tudó
személyek
lakcíme
a kárhelyszínen
tartózkodó, a
káresemény
tekintetében
érdemi
információval
szolgálni tudó
személyek
egyéb
elérhetősége

mentéssel
kapcsolatos
adatok

beavatkozásokkal/hatósági
eljárásokkal kapcsolatos
adat

E

N

NÉ

M

tűz elleni
védekezéssel
és a műszaki
mentéssel
kapcsolatos
adatok

beavatkozásokkal/hatósági
eljárásokkal kapcsolatos
adat

E

N

NÉ

M

tűz elleni
védekezéssel
és a műszaki
mentéssel
kapcsolatos
adatok
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Az önkormányzati, a létesítményi tűzoltó és az önkéntes tűzoltó egyesület tagja nyilvántartásában közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)

Melyik nyilvántartásban szerepel
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Az önkormányzati, a létesítményi tűzoltó és az önkéntes tűzoltó egyesület tagja nyilvántartásában közhitelesnek nem minősülő, egyéb
nyilvántartott adatok köre

Adat rövid neve

az önkormányzati,
létesítményi
tűzoltó, az
önkéntes tűzoltó
egyesület tagja
természetes
személyazonosító
adatai lakcíme,
értesítési címe
a képesítési
követelményeknek
való megfelelést
igazoló okmány
számát, a képző
intézmény
megnevezését, a
kiállítás időpontja
az önkormányzati,
létesítményi
tűzoltó, az
önkéntes tűzoltó
egyesület tagja

Másodlagos
Melyik
esetén az
Átadható
nyilvántartásAdat
Nyilvános
Átadható esetén az átadás módja
Elsődleges/Másodlagos elsődleges
(I/N/Nem
ban szerepel
értelmezése
(I/N)
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
forrás
értelmezhető)
jelölése
személyazonosító
E
N
az
N
és
önkormányzati,
kapcsolattartási
a létesítményi
adat
tűzoltó és az
önkéntes
tűzoltó
egyesület tagja
nyilvántartása
megfelelőségi
adat

E

N

N

idő adat

E

N

N

az
önkormányzati,
a létesítményi
tűzoltó és az
önkéntes
tűzoltó
egyesület tagja
nyilvántartása
az
önkormányzati,
a létesítményi
tűzoltó és az
önkéntes
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nyilvántartásba
történő
felvételének napja
annak az
önkormányzati,
létesítményi
tűzoltóságnak,
önkéntes tűzoltó
egyesületnek a
bejegyzett
elnevezése és
székhelye,
amelynek tagja
az önkormányzati,
létesítményi
tűzoltó, az
önkéntes tűzoltó
egyesület tagja
igazolványának
száma, kiállításának
kelte
az igazolvány
cseréje, pótlása
tényét, illetve ezek
megtagadásának
ténye

azonosító adat

E

N

N

azonosító adat

E

N

N

eljárással
kapcsolatos adat

E

N

N

az igazolvány
idő és eljárással
visszavonásának és kapcsolatos adat
érvénytelenségének

E

N

N

tűzoltó
egyesület tagja
nyilvántartása
az
önkormányzati,
a létesítményi
tűzoltó és az
önkéntes
tűzoltó
egyesület tagja
nyilvántartása

az
önkormányzati,
a létesítményi
tűzoltó és az
önkéntes
tűzoltó
egyesület tagja
nyilvántartása
az
önkormányzati,
a létesítményi
tűzoltó és az
önkéntes
tűzoltó
egyesület tagja
nyilvántartása
az
önkormányzati,
a létesítményi
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ténye, a törlés
időpontja és oka

az önkormányzati,
létesítményi tűzoltó
alkalmazása és az
önkéntes tűzoltó
egyesület tagja
tagsága
megszűnésének
ténye és időpontja

idő és eljárással
kapcsolatos adat

E

N

tűzoltó és az
önkéntes
tűzoltó
egyesület tagja
nyilvántartása
az
önkormányzati,
a létesítményi
tűzoltó és az
önkéntes
tűzoltó
egyesület tagja
nyilvántartása

N

A katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén felvett nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)

Melyik nyilvántartásban szerepel
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A katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén felvett nyilvántartás által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid neve

Másodlagos
Melyik
esetén az
Átadható
nyilvántartásAdat
Nyilvános
Átadható esetén az átadás módja
Elsődleges/Másodlagos elsődleges
(I/N/Nem
ban szerepel
értelmezése
(I/N)
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
forrás
értelmezhető)
jelölése
személyazonosító
E
N
NÉ
M
katasztrófaveszély,
adat
veszélyhelyzet
esetén felvett
nyilvántartás

intézkedéssel
érintett
személyek
természetes
személyazonosító
adatai
intézkedéssel
kapcsolattartási
érintett
adat
személyek
lakóhelye
intézkedéssel
érintett
személyek
ideiglenes
tartózkodási
helye

kapcsolattartási
adat

E

N

NÉ

M

katasztrófaveszély,
veszélyhelyzet
esetén felvett
nyilvántartás

E

N

NÉ

M

katasztrófaveszély,
veszélyhelyzet
esetén felvett
nyilvántartás
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Az önkéntes mentőszervezeti tagok nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)

Melyik nyilvántartásban szerepel
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Az önkéntes mentőszervezeti tagok nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

személyazonosító
adat

E

N

N

Átadható esetén
az átadás módja
(Egyszerű/Auto
matikus/Manuál
is)
-

személyazonosító
adat
kapcsolattartási
adat
képesítési adat

E

N

N

-

E

N

N

-

E

N

N

-

élet- és
biztosítási adat
felelősségbiztosításának
meglétére vonatkozó
adatok, ha van, akkor
biztosítási kötvényszám

E

N

N

-

önkéntes mentőszervezeti tagok
nyilvántartása

oltásainak típusára,
érvényességi idejére
vonatkozó adatok

egészségügyi
adat

E

N

N

-

önkéntes mentőszervezeti tagok
nyilvántartása

nyelvtudás

képesítési adat

E

N

N

-

önkéntes mentőszervezeti tagok
nyilvántartása

Adat rövid neve

Természetes
személyazonosító
adatok
arcfénykép
telefonszám
Beosztás,
szakterület,
szakképzettség adatai

Adat
értelmezése

Elsődleges/Másodlagos

Másodlago
s esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmezhető
)

Melyik nyilvántartásban szerepel

önkéntes mentőszervezeti tagok
nyilvántartása
önkéntes mentőszervezeti tagok
nyilvántartása
önkéntes mentőszervezeti tagok
nyilvántartása
önkéntes mentőszervezeti tagok
nyilvántartása
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útlevélszám

személyazonosító
adat

E

N

N

-

önkéntes mentőszervezeti tagok
nyilvántartása
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A gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettek nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)

Melyik nyilvántartásban szerepel
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A gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettek nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid neve

Adat
Elsődleges/M
értelmezése
ásodlagos

Kötelezett
megnevezése

személyazo
nosító adat

E+M

Kötelezett
székhelye,
telephelye

kapcsolattar
tási adat

E+M

Eszköz kezelőjének

kapcsolattar

E+M

Másodlagos esetén az
elsődleges forrás jelölése
o

a munkáltató, egyéni
vállalkozó által teljesített
adatszolgáltatás,
o a hadkiegészítő
parancsnokság
nyilvántartása,
o a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás,
o a közúti közlekedési
nyilvántartó szerv által
vezetett
járműnyilvántartás
o a munkáltató, egyéni
vállalkozó által teljesített
adatszolgáltatás,
o a hadkiegészítő
parancsnokság
nyilvántartása,
o a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás,
a közúti közlekedési
nyilvántartó szerv által
vezetett járműnyilvántartás
o a munkáltató, egyéni

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmezhető
)

Átadható esetén az átadás módja
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)

Melyik
nyilvántartás
ban szerepel
gazdasági,
anyagi
szolgáltatásra
kötelezettek
nyilvántartás
a

N

-

N

-

gazdasági,
anyagi
szolgáltatásra
kötelezettek
nyilvántartás
a

N

-

gazdasági,
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neve/megnevezése, tási adat
elérhetősége

Eszköz azonosító
adatai

Technikai
adat

E+M

Eszköz műszaki
adatai

Technikai
adat

E+M

vállalkozó által teljesített
adatszolgáltatás,
o a hadkiegészítő
parancsnokság
nyilvántartása,
o a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás,
a közúti közlekedési
nyilvántartó szerv által
vezetett járműnyilvántartás
o a munkáltató, egyéni
vállalkozó által teljesített
adatszolgáltatás,
o a hadkiegészítő
parancsnokság
nyilvántartása,
o a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás,
a közúti közlekedési
nyilvántartó szerv által
vezetett járműnyilvántartás
o a munkáltató, egyéni
vállalkozó által teljesített
adatszolgáltatás,
o a hadkiegészítő
parancsnokság
nyilvántartása,
o a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás,
a közúti közlekedési
nyilvántartó szerv által
vezetett járműnyilvántartás

anyagi
szolgáltatásra
kötelezettek
nyilvántartás
a

N

-

gazdasági,
anyagi
szolgáltatásra
kötelezettek
nyilvántartás
a

N

-

gazdasági,
anyagi
szolgáltatásra
kötelezettek
nyilvántartás
a

79

80

A kéményseprőipari szerv által vezetett nyilvántartás által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)

Melyik nyilvántartásban szerepel
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A kéményseprőipari szerv által vezetett nyilvántartás által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid neve

Adat
Elsődleges/M
értelmezése
ásodlagos

tulajdonosok és
használók családi és
utóneve

E+M

lakóhelye,
tartózkodási és
értesítési helye

E+M

az ingatlan
címadatai

E+M

Másodlagos esetén az
elsődleges forrás jelölése
o
o
o
o

E+M

N

Átadható
(I/N/Nem
értelmezhető
)
N

N

o
o
o
o

gazdálkodó
szervezet neve

a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás
céginformációs szolgálat
ingatlan-nyilvántartás
a társasház közös
képviselője,
lakásszövetkezeti
lakóépület esetében a
lakásszövetkezet elnöke

Nyilváno
s (I/N)

o

a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás
céginformációs szolgálat
ingatlan-nyilvántartás
a társasház közös
képviselője,
lakásszövetkezeti
lakóépület esetében a
lakásszövetkezet elnöke
a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás

Átadható esetén
az átadás módja
(Egyszerű/Automa
tikus/Manuális)
-

-

N

N

-

N

N

-

Melyik
nyilvántartásban szerepel
kéményseprőipari
szerv által vezetett
nyilvántartás

gazdasági, anyagi
szolgáltatásra
kötelezettek
nyilvántartása
kéményseprőipari
szerv által vezetett
nyilvántartás

kéményseprőipari
szerv által vezetett

82

o
o
o

gazdálkodó
szervezet székhelye,
telephelye,
fióktelepe

E+M

Gazdálkodó
szervezet
képviselője

E+M

cégjegyzékszám
vagy egyéb
nyilvántartási szám

E+M

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

céginformációs szolgálat
ingatlan-nyilvántartás
a társasház közös
képviselője,
lakásszövetkezeti
lakóépület esetében a
lakásszövetkezet elnöke
a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás
céginformációs szolgálat
ingatlan-nyilvántartás
a társasház közös
képviselője,
lakásszövetkezeti
lakóépület esetében a
lakásszövetkezet elnöke
a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás
céginformációs szolgálat
ingatlan-nyilvántartás
a társasház közös
képviselője,
lakásszövetkezeti
lakóépület esetében a
lakásszövetkezet elnöke
a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás
céginformációs szolgálat
ingatlan-nyilvántartás
a társasház közös
képviselője,
lakásszövetkezeti

nyilvántartás

N

N

-

kéményseprőipari
szerv által vezetett
nyilvántartás

N

N

-

kéményseprőipari
szerv által vezetett
nyilvántartás

N

N

-

kéményseprőipari
szerv által vezetett
nyilvántartás
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lakóépület esetében a
lakásszövetkezet elnöke
E+M

N

-

gazdasági, anyagi
szolgáltatásra
kötelezettek
nyilvántartása

84

85

A polgári védelmi szervezetbe beosztott polgári védelemre kötelezettek nyilvántartása által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat rövid
neve

Közhiteles adat
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
Átadható esetén az átadás módja
(I/N/Nem
(Egyszerű/Automatikus/Manuális)
értelmezhető)

Melyik nyilvántartásban szerepel

86

A polgári védelmi szervezetbe beosztott polgári védelemre kötelezettek nyilvántartása által közhitelesnek nem minősülő, egyéb
nyilvántartott adatok köre

természetes
személyazonosító
adatok

N

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatiku
s/Manuális)
-

nem

N

-

Lakóhely vagy
tartózkodási hely

N

-

Munkahely,
beosztás

N

-

Foglalkozása

N

-

Adat rövid neve

Adat
Elsődleges/M
értelmezése
ásodlagos

Másodlagos esetén az
elsődleges forrás jelölése

Nyilváno
s (I/N)

Átadható
(I/N/Nem
értelmezhető
)

Melyik
nyilvántartásban szerepel
polgári védelmi
szervezetbe
beosztott polgári
védelemre
kötelezettek
polgári védelmi
szervezetbe
beosztott polgári
védelemre
kötelezettek
polgári védelmi
szervezetbe
beosztott polgári
védelemre
kötelezettek
polgári védelmi
szervezetbe
beosztott polgári
védelemre
kötelezettek
polgári védelmi
szervezetbe
beosztott polgári
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Szakképzettsége

N

-

védelemre
kötelezettek
polgári védelmi
szervezetbe
beosztott polgári
védelemre
kötelezettek

2.1.5. A nyilvántartások információátadási felületei, szolgáltatásai
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az
együttműködő szerv információkat nyújthat.

Nem értelmezhető
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
A felsorolt nyilvántartások a hivatásos katasztrófavédelmi szervek bárki számára hozzáférhető
weboldalán a különös közzétételi listákban elérhetőek.
2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
nem értelmezhető
2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az adott nyilvántartás közhitelességét, továbbá a nyilvántartásában szereplő személyek
adatszolgáltatási kötelezettségét meghatározó törvények alapján.
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Az adott nyilvántartás közhitelességét, továbbá a nyilvántartásában szereplő személyek
adatszolgáltatási kötelezettségét meghatározó törvények alapján tett változás bejelentés.
2.1.5.3. 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
nem értelmezhető
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2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje
nem értelmezhető

