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közigazgatási hatósági eljárások során az általános közigazgatási rendtartás és az 

egyes hatósági ügyeket szabályozó ágazati jogszabályok szerint történő 
adatkezelésekkel kapcsolatosan 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék 
Adatkezelés meghatározása ....................................................................................................................2 

Alapfogalmak ...........................................................................................................................................6 

Jogszabályok listája ............................................................................................................................... 10  

Önkormányzati rendeletek listája ........................................................................................................ 14 

 



Hatálybalépés dátuma: 2019.12.01. verziószám: 1.0 Oldal: 2 / 15 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (általános 
adatvédelmi rendelet) 13. cikke alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk 

Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatala által a közigazgatási hatósági 
eljárások során történő adatkezelésekről: 

 

a. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: 
Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)  
Székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 2. 
Képviselője: Dr. Kovács Attila jegyző  
Levelezési címe: 4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 2. 
Telefonszáma: +36 44 510 236  

 

b. Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője, elérhetősége: 
Név: Szakolczay Géza  
E-mail címe: adatvedelem@fehergyarmat.hu 
Telefonszáma: +36 20 497 00 30 

 

c. Kezelt személyes adatok:  
A közigazgatási hatósági eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés során kezelésre kerülhetnek az 
érintett következő személyes adatai. 
Az ügyintézés során csak olyan adatokat kérünk be, amelyek az adott ügytípusra vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései szerint, illetve az adott ügy indításához, intézéséhez szükségesek. 
Az általánosan kezelt személyes adatok: 
 

• név, születési név,  
• születési hely, születési idő, születési ország,  
• állampolgárság,  
• anyja neve,   
• állandó lakcím,   
• egyes ügytípusok esetén a vonatkozó ágazati jogszabályi előírások alapján további 

személyes adatok megadása is kötelező lehet.   

 

d. Az adatkezelés célja:  
A Hivatal által jogszabályi keretek között végzett közigazgatási hatósági eljárásokkal 
kapcsolatos feladatok ellátása, illetve a feladatellátáshoz kapcsolódó hatósági ügyintézés 
 

e. Az adatkezelés jogalapja:  
Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) b) c) e) f) pontjai, illetve az adott 
ügytípusra vonatkozó ágazati jogszabályok 
 

f. A személyes adatok címzettjei, kategóriái:  
Az érintett személyes adatai a következő személyek, szervezetek részére kerül(het)nek közlésre,   
illetve továbbításra:  

• az adott ügyet intéző köztisztviselő, közszolgálati ügyintéző, 
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• a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásához esetlegesen szükséges más, az adott 
ügytípusra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság vagy az eljárás 
lefolytatásában jogszabály alapján eljárni jogosult más személy vagy szervezet. 
 

 
g. Harmadik országba, illetve nemzetközi továbbítás ténye: 

A Hivatal a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet 
részére. 
 

h. Az adatkezelés időtartama:  
Az adott közigazgatási hatósági ügytípusra vonatkozó jogszabályok által meghatározott 
időtartam. 
 

i. Az érintett jogai: 
Az érintettek jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmüket szóban, írásban illetve elektronikus 
úton is előterjeszthetik. 

• a Hivatal ügyfélfogadási idejében: 
Hétfő: 8.00-16.00 
Kedd: 8.00-16.00  
Szerda: 8.00-16.00 
Csütörtök: 8.00-16.00 
Péntek: 8.00-13.00 

• írásban:  
4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 2. 

• elektronikus úton:  
adatvedelem@fehergyarmat.hu 

 
• Hozzáféréshez való jog:  

Az érintett jogosult arra, hogy az a. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a 
Hivataltól tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 
van-e és ha igen, akkor a GDPR 15. cikk (1) bekezdés szerinti információkat 
megkaphassa. A Hivatal a személyes adatokat az erre irányuló kérésre első alkalommal 
díjmentesen bocsátja az érintett rendelkezésére. 
 

• Helyesbítését, törléshez, korlátozáshoz való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy az a. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje 
a Hivataltól pontatlan adatának helyesbítését, illetve hiányos adatának kiegészítését. 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törölje 
a rá vonatkozó személyes adatokat, a Hivatal pedig köteles arra, hogy az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott 
feltételek esetén. Az érintett jogosult arra, hogy az a. pontban megadott 
elérhetőségeken keresztül kérje a Hivataltól, hogy személyes adatainak kezelését 
korlátozza, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; amennyiben 
a személyes adatok kezelése jogellenes; ha már nincs szükség a személyes adatok 
kezelésére jelen adatkezelési cél szempontjából, de az érintett igényli azokat jogi igény 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

• Az elfeledtetéshez való jog: 
Ha a Hivatal nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen 
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a 
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szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 
illetve másodpéldányának törlését. 
 

• Tiltakozáshoz való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy az a. pontban megadott elérhetőségeken keresztül 
tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben azokat GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés szerinti e) illetve f) pontja alapján kezelik. 
 

• Adathordozhatóság joga: 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Hivatal rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes 
adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 
 

• Az érintett továbbá jogosult az önkéntes hozzájárulásának visszavonására. 

Az érintett erre irányuló kérelme esetén Adatkezelő köteles - a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül -, közérthető 
formában, írásban megadni a választ. 

j. Adatbiztonsági intézkedések: 
• Hivatal és az adatfeldolgozók a kezelt személyes adatok biztonságának biztosítása 

érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja 
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos adatkezelési és adatvédelmi 
jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

• Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, szükség 
esetén módosítja annak érdekében, hogy a személyes adatokat ne érje 
információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens. 

• Adatvédelmi incidenst a Hivatal a bekövetkezést követően haladéktalanul, de 
legkésőbb az incidens bekövetkezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Amennyiben az adatvédelmi 
incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 
szabadságára nézve és az érintettek tájékoztatása szükséges, az adatvédelmi tisztviselő 
haladéktalanul értesíti az érintetteket. 
 
 

k. Egyéb tájékoztatások: 
• Az adatszolgáltatás szerződésen, illetve jogszabályon alapul. Az adatszolgáltatás a 

szerződés megkötésének előfeltétele. 
• Az érintett azért köteles megadni a személyes adatait, mert a szerződés, illetve a 

jogszabályi előírások teljesítéséhez, valamint a felek kommunikációjához szükséges. 
• Amennyiben a jogszabályi előírások szerint kötelezően megadni és Hivatalunknak 

kötelezően kezelni rendelt személyes adatának megadását megtagadja az az eljárás 
megszüntetését vagy a jogának érvényesítésének ellehetetlenülésének 
következményével jár. 
 
 

  



Hatálybalépés dátuma: 2019.12.01. verziószám: 1.0 Oldal: 5 / 15 

 

l. Az érintett jogorvoslati lehetősége: 
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot 
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban 
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. 
 
Az érintettnek joga van a személyiségi jogainak bíróság előtti érvényesítéshez. A pert az érintett 
a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 
 
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5. 
e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu  

telefonszáma: +36 1 391-1400 
fax száma: +36 1 391-1410  
honlap címe: www.naih.hu 

 

 

m. A Hivatal személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó egyéb szabályzatai: 
• Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 
• Közérdekű adatok megismerésének szabályzat 
• Elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetéséről szóló szabályzat 
• Érintetti kérelmek szabályzata 

  

http://www.naih.hu/
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A tájékoztatóban használt fogalmak 
meghatározása: 

 
Adatok típusa 

 
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó 
bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 
módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online 
azonosító – vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 
 
Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó 
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára 
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből 
vett biológiai minta elemzéséből ered. 
 
Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire 
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé 
teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását. Ilyen például az arckép vagy 
a daktiloszkópiai adat. 
 
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 
egészségi állapotáról. 
 
 
Adatkezelő személyek 
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 
másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
Az adatfeldolgozás feltételei: 

• az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, 
• a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint 

dolgozhatja fel, 
• saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, 
• a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, 
• olyan adatkezelő nem bízható meg, aki/amely a feldolgozandó személyes adatokat 

felhasználó üzleti tevékenységében érdekelt, 
• az adatkezelő és adatfeldolgozó között írásbeli szerződésnek kell fennállnia az 

adatfeldolgozásról, amelyben a fentieket szabályozni kell. 
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Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek 
minősül-e. 
 
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 
 
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a 
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő 
társaságokat és egyesületeket is. 
 
 

Adatkezelési tevékenységek 
 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
 
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából. 
 
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 
előrejelzésére használják. 
 
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat 
mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt 
külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított 
vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 
 
 

Kiemelt fogalmak 
 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez. 
 
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 
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Adatvédelmi hatásvizsgálat: ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat 
alkalmazó – típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra 
vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan 
érintik. 
 
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki 
minden olyan esetben, amikor: 

• az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, 
kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; 

• az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket 
foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél, ill. céljaiknál fogva az 
érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; 

• az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges 
kategóriáinak (pl. faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási 
meggyőződésre, stb.) és a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó 
határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését 
foglalják magukban. 

 
 

Egyéb definíciók 
 

Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: 

• személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több 
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több 
tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben 
kerül sor;  

• személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő 
vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel 
összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint, 
vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket. 

 
Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, 
amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő 
vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon 
vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon 
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen 
továbbítások sorozata tekintetében követ. 
 
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: szolgáltatás, amely az információs 
társadalom bármely szolgáltatása, azaz bármely, általában térítés ellenében, távolról (a felek 
egyidejű jelenléte nélkül), elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére 
nyújtott szolgáltatás. 
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Infotv. fogalmak 
 
 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 
 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele. 
 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 
 
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges. 
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Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatala által végzett általános, 
közigazgatási hatósági eljárások során alkalmazott hatósági ügyeket 

szabályozó ágazati jogszabályok listája: 

 

• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
• a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
• a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
• az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
• az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 
• a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 
• a környezet terhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
• a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
• a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVILL. törvény 
• a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi. II. törvény 
• az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. CLIII. törvény 
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 
• a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi Lili. törvény 
• a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
• a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
• az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó 

köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati 
adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 

• az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 

• az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 
• a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 

évi CXXXHI. törvény 
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
• a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény 
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
• a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII.29.) Korm. rendelet 
• az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM 

rendelet  
• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
• az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet 
• az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XI 1.2.) Korm. rendelet 
• az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XI 1.29.) Korm. rendelet 
• a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. 

(VIII.13.) Korm. rendelet 
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• a telekalakításról szóló 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet 
• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
• az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 
• a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

• 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. (H.27.) Korm. rendelet 

• az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelet 

• Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
• a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
• a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
• a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010 (1.26.) Korm. rendelet 
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XI l.31.) Korm. rendelet 
• a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. 

(11.31.) BM rendelet 
• az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
• a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
• a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 
• a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 
• a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi Lili. törvény 
• az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény 
• a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
• a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 
• a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő 

és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 

• a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (1.16.) Korm. rendelet 
• a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. 

(VI.25.) Korm. rendelet 
• az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti 

szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. 
(XII.12.) Korm. rendelet 

• a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet 
• az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
• a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 28-4/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet 
• a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (1.26.) Korm. rendelet 
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• az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XI I.ZÜL.) Korm. rendelet 
• a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 
• a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XI 1.31.) Korm. 
rendelet 

• a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XI123.) Korm. rendelet 
• a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 
• a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (Ili.8.) 

Korm. rendelet 
• a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szőlő 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 
• 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. (1.27.) Korm. rendelet 

• a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII.30.) Korm. rendelet 

• az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) 
KM rendelet 

• a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet 
• a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 
• a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 
• egyes vagyon nyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 
• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
• a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
• a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 
• a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 
• a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási 

eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
• a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
• a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 
• a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
• a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz 
kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV.13.) BM rendelet 

• az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos 
bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és 
a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VII1í1:1.) NFM rendelet 

• a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a 
felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 

• a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
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• az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény 

• a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 

• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
• a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 
• a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. 

rendelet 
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 

a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (Xl.20.) Korm. rendelet 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 
• a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
• a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
• a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 

lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 
• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
• a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
• a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
• a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
• a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
• a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
• az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 
• a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 
• a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (1.31.) Korm. rendelet 
• a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 

fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm. 
határozat 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
• a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 
• az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
• a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 
• a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
• XIII. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
• a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
• a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 
• a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LVI1. törvény 
• a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XI130.) Korm. rendelet 
• a vizek és közcélú vízi létesítmények fenntartásáról szóló 120/1999. (Vlll.6.) Korm. rendelet 
• a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22) Korm. rendelet 
• a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (128.) GKM rendelet 
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Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatala által végzett általános, 
közigazgatási hatósági eljárások során alkalmazott hatósági ügyeket 

szabályozó önkormányzati rendeletek listája: 
 

 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2019(IX.30.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/217. (X.02.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 15/2019(IX.2.) önkormányzati 
rendelete a helyi építési szabályzatról 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2019(IX.2.) önkormányzati 
rendelete az EFOP-1.3.5-16-2017-00112 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése 
Fehérgyarmaton és térségében” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2019(IX.2.) önkormányzati 
rendelete a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2019(IV.1.) önkormányzati 
rendelete az Esély otthon lakhatási támogatásról 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 17/2017(XII.4.) önkormányzati 
rendelete a településkép védelméről 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 15/2017(X.2.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2017(IX.4.) önkormányzati 
rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2017(VII.3.) önkormányzati 
rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
fizetendő díjakról 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2016(V.2.) önkormányzati 
rendelete az iparűzési adóról 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2016(V.2.) önkormányzati 
rendelete a városi elismerések és kitüntetés alapításáról és adományozásuk rendjéről 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2015(IX.28.) önkormányzati 
rendelete a közterület használatról 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2015(III.18.) önkormányzati 
rendelete az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésről 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2015(II.23.) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 15/2014(X.31.) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi 
szabályozásáról 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2014(X.27.) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti Működési Szabályzatról 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2014(VII.14.) önkormányzati 
rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2014(VII.7.) önkormányzati 
rendelete a városfejlesztéshez és város rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról 
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• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati 
rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2014.(V.05.) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, 
hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2011(III.1.) önkormányzati 
rendelete a szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról 

• Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő Testületének 15/2004(VI.10.) önkormányzati 
rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

 

 

 

Fehérgyarmat, 2019. december 01. 

 


