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Adatkezelési tájékoztató 

a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal által végzett adatkezelésekről 

 

1. Bevezetés 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 94/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR) 

12. cikke alapján az Adatkezelő köteles az érintett részére a személyes adatok kezelésére 

vonatkozóan tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatást adni, 

mely kötelezettségének a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal, mint Adatkezelő jelen 

tájékoztató útján tesz eleget. 

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a személyes adatok kezelését a vonatkozó 

jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a 

GDPR rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett végzi. 

2. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: 

Elnevezés: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1. 

Képviselő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző 

Honlap: www.siofok.hu 

E-mail: jegyzo@siofok.hu 

Telefon: 84/504-100 

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: 

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Balogh Ildikó Anett 

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 84/504-271 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: balogh.ildiko@siofok.hu 

 

http://www.siofok.hu/
mailto:jegyzo@siofok.hu
mailto:balogh.ildiko@siofok.hu
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3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama 

A kezelt személyes 

adatok köre 

Az adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés 

célja 

Az adatkezelés 

időtartama 

Jogszabályok által előírt 

személyes adatok, 

többek között: név, 

születési név, születési 

hely, születési idő, 

születési ország, 

állampolgárság, anyja 

neve, lakóhely, 

tartózkodási hely, 

levelezési cím, 

telefonszám, e-mail cím, 

személyazonosító 

igazolvány száma, 

lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány 

száma, 

társadalombiztosítási 

azonosító jele,  

Az adatkezelő a 

személyes 

adatokat 

jogszabályban 

ráruházott 

közhatalmi 

jogosítvány 

gyakorlásának 

keretében végzett 

feladatainak 

végrehajtása, 

illetve jogi 

kötelezettség 

teljesítése 

érdekében kezeli. 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) és e) 

pont).  

 

Közhatalmi 

feladatok 

teljesítése, jogi 

kötelezettség 

teljesítése, hatósági 

eljárások 

lefolytatása, 

A vonatkozó 

jogszabályokban 

meghatározott 

időtartamig.  

A Siófoki Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

tevékenységével 

kapcsolatos 

legfontosabb 

jogszabályokat jelen 

tájékoztató 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

Szerződésekhez kötődő 

kapcsolattartási adatok 

(a szerződő fél 

képviselőjének, illetve a 

kapcsolattartó neve, 

címe, telefonszáma, e-

mail címe) 

Az adatkezelés a 

szerződés 

teljesítéséhez 

szükséges (GDPR 

6. cikk (1) 

bekezdés b) pont) 

Szerződéskötés 

előkészítése, 

szerződés teljesítése 

Szerződés 

megszűnésének 

időpontja. 

A Hivatal által 

szervezett és 

lebonyolított 

rendezvényeken az 

előadók és résztvevők 

adatai (név, cím, e-mail 

cím, telefonszám, 

képfelvétel, kép- és 

hangfelvétel) 

Az érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont) 

Rendezvény 

megszervezése, 

lebonyolítása, 

kapcsolattartás 

A rendezvények 

megtartását követő 1 

év. 

Különleges személyes Különleges Közhatalmi feladat A vonatkozó 



3 

 

adatok, főleg 

egészségügyi állapotra, 

illetve szociális 

helyzetre vonatkozó 

adatok. 

személyes adatok 

kezelésére a 

hatósági eljárásban 

részt vevő 

igényének 

érvényesítésével 

összefüggésben, 

jogszabály előírása 

alapján, vagy 

fontos közérdek 

miatt kerül sor 

(GDPR 9. cikk (2) 

bekezdés f) és g) 

pont). 

 

ellátása, önként 

vállalt 

önkormányzati 

feladatok ellátása, 

támogatások 

nyújtása, 

pályázatok 

elbírálása 

jogszabályokban 

(önkormányzati 

rendeletekben) 

meghatározott 

időtartam.  

 

Állás betöltésére 

pályázók adatai: név, 

születési név, születési 

hely, születési idő, anyja 

neve, lakcím, 

telefonszám, e-mail cím, 

végzettség, családi 

állapot, nyelvismeret 

Az érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont) 

Új munkavállaló 

kiválasztása, 

pályázóval való 

kapcsolattartás, 

képzettségek, 

végzettségek 

ellenőrzése 

Sikertelen pályázat 

esetén a pályázat 

lezárásának 

időpontjáig. 

Az adatkezelő 

munkavállalóinak 

személyes adatai (a 

közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. 

törvény 2. sz. 

mellékletében 

meghatározott 

személyes adatok, a 

közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 5. 

sz. mellékletében, a 

munka 

törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvényben 

meghatározott 

Az adatkezelő a 

személyes 

adatokat jogi 

kötelezettség 

teljesítése 

érdekében kezeli. 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont).  

 

Munkavállalók 

adatainak kezelése, 

jogszabály által 

előírt kötelező 

adatszolgáltatás 

teljesítése 

A vonatkozó 

jogszabályokban 

meghatározott 

időtartam.  
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személyes adatok) 

A Hivatal épületében és 

az épületen kívül 

elhelyezett kamerák 

által készített kép- és 

kamerafelvétel 

Az adatkezelő 

jogos érdekeinek 

érvényesítése 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont)  

A személy- és 

vagyonvédelmi, 

valamint a 

magánnyomozói 

tevékenység 

szabályairól szóló 

2005. évi 

CXXXIII. törvény 

25. § (1) 

bekezdése 

A Siófoki KÖH 

területén a működés 

biztosításának 

megteremtése; az 

emberi élet, testi 

épség, személyi 

szabadság védelme; 

az üzleti titok 

védelme; valamint 

vagyonvédelem 

céljából került 

elhelyezésre a 

kamerarendszer.  

 

A felvételek 

rögzítésétől számított 3 

nap. 

Közterületen elhelyezett 

kamerák által készített 

kép- és kamerafelvétel. 

Az adatkezelő a 

személyes 

adatokat 

jogszabályban 

ráruházott 

közhatalmi 

jogosítvány 

gyakorlásának 

keretében végzett 

feladatainak 

végrehajtása, 

érdekében kezeli. 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés e) pont).  

A közterület-

felügyeletről szóló 

1999. évi LXIII. 

törvény 7.§ (3) 

bekezdése. 

Bűnmegelőzés, 

közrend és 

közbiztonság 

védelme 

A felvételek 

készítésétől számított 8 

nap. 

A közterület-felügyelők 

által készített kép-, 

kamera és hangfelvétel. 

Az adatkezelő a 

személyes 

adatokat 

jogszabályban 

ráruházott 

Bűnmegelőzés, 

közrend és 

közbiztonság 

védelme 

A felvételek 

készítésétől számított 

30 nap. 
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közhatalmi 

jogosítvány 

gyakorlásának 

keretében végzett 

feladatainak 

végrehajtása, 

érdekében kezeli. 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés e) pont).  

A közterület-

felügyeletről szóló 

1999. évi LXIII. 

törvény 7.§ (2) 

bekezdése. 

Eseti megkeresések 

során - nem közhatalmi 

és hatósági feladatokkal 

kapcsolatosan - 

megadott név, cím, e-

mail cím, telefonszám 

Az adatkezelő a 

személyes 

adatokat 

jogszabályban 

ráruházott 

közhatalmi 

jogosítvány 

gyakorlásának 

keretében végzett 

feladatainak 

végrehajtása, 

érdekében kezeli. 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés e) pont).  

Állampolgároktól 

érkezett 

megkeresések 

kezelése, teljesítése 

Az iratkezelésre 

vonatkozó 

jogszabályokban 

meghatározott ideig. 

A Hivatal által 

meghirdetett 

pályázatokon (pl. 

virágosítási verseny, 

fotópályázat, 

ösztöndíjak, 

támogatások 

folyósítása) indulók 

személyes adatai (név, 

cím, e-mail cím, 

telefonszám, szociális és 

jövedelmi körülmények, 

személyazonosító 

Az érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont) 

 

A pályázat 

lebonyolítása és a 

pályázókkal való 

kapcsolattartás, az 

önkormányzat 

önként vállalt 

feladatainak 

biztosítása 

Az iratkezelésre 

vonatkozó 

jogszabályokban 

meghatározott ideig. 
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igazolvány és lakcímet 

igazoló hatósági 

igazolvány másolata), a 

pályázaton indulóval 

egy háztartásban élők 

személyes adatai (név, 

rokonsági fok, szociális 

és jövedelmi 

körülmények, 

személyazonosító 

igazolvány és lakcímet 

igazoló hatósági 

igazolvány másolata) 

Sajtólistán szereplő 

magánszemélyek e-mail 

címe, telefonszáma 

Az érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont) 

Az érintettel való 

kapcsolattartás. 

A kapcsolat 

megszűnésének 

időpontjáig. 

Siófok 

Kártyabirtokosok 

személyes adatai (Név, 

születési név, anyja 

leánykori neve, születési 

hely, idő, lakóhely, 

fénykép, telefonszám, e-

mail cím.) 

 

Az érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont) 

Kedvezmények 

igénybevételére 

jogosító adatbázis 

kezelése, valamint a 

Kártyabirtokosok 

részére 

kedvezmény 

biztosítása bizonyos 

termékek és 

szolgáltatások 

igénybevételekor. 

 

Siófok Város 

Önkormányzata a 

Kártyabirtokos adatait 

a Siófok Kártya 

érvényességi idejének 

megszűnését követő 1 

évig 

tárolhatja/kezelheti, 

ennek elteltével 

köteles az adatokat 

törölni. Amennyiben 

az igénylést követően a 

Siófok Kártya 

kiállítására valamilyen 

okból nem kerül sor, 

az Önkormányzat 

köteles az Igénylő 

adatait 60 napon belül 

törölni. 

A megtaláló neve, 

lakcíme, telefonszáma, 

e-mail címe, aláírása, 

átvevő aláírása, 

személyazonosságot 

igazoló okirat száma 

Az adatkezelő a 

személyes 

adatokat jogi 

kötelezettség 

teljesítése 

érdekében kezeli 

Siófok Város 

területén talált 

tárgyak 

nyilvántartása, a 

tulajdonos illetve a 

találó értesítése 

Az ingóság 

értékesítésének 

időpontjáig, illetve a 

bejelentéstől számított 

1 évig. 
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(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont). 

- a polgári 

törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. 

törvény 5:54.§-a 

Kitüntetésben, díjban 

részesült személyek 

neve 

Az érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont) 

Díjazottal való 

kapcsolattartás, 

önként vállalt 

feladat teljesítése 

Az iratkezelésre 

vonatkozó 

jogszabályokban 

meghatározott ideig. 

(15 év) 

 

4. A személyes adatok címzettjei 

 Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő ügyintézői ismerhetik meg, valamint azon más 

hatóság/szervezet munkatársai, akik részére a jogszabályok előírják illetve lehetővé teszik az 

adatok továbbítását. 

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy az adatfeldolgozó személyéről 

külön tájékoztatást ad az érintettek részére. 

5. Adatfeldolgozás 

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy az adatfeldolgozó személyéről 

külön tájékoztatást ad az érintettek részére. 

6.  Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 

azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt 

adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza 

azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi 

magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja 

vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

A Hivatal által alkalmazott adatbiztonsági műszaki és szervezési intézkedéseket a Hivatal 

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza, mely az alábbi linken érhető el: 

https://www.siofok.hu/hu/kozerdeku-adat/216-adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat 

 

 

https://www.siofok.hu/hu/kozerdeku-adat/216-adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat
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6. Az érintett jogai 

A./ Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelőtől 

tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, 

amennyiben igen, úgy az alábbi személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kaphat: 

a) az adatkezelés célja; 

b) az érintett személyes kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a 

személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik 

országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ. 

B./ A személyes adatok helyesbítéséhez való jog 

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő Indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti a hiányos személyes adatok 

kiegészítését. 

C./ A törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje 

a rá vonatkozó személyes adatokat.   

Az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem 

nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a)  a.) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

a.  b.) az érintett visszavonja adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 

b)  c.) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, vagy  
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c)  d.) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

d)  e.) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

e)  f.) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az Adatkezelő nem köteles az érintett személyes adatainak törlésére, amennyiben az alábbi 

indokok valamelyike fennáll: 

 a.) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

 b.) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 

végrehajtása céljából; 

 c.) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

 d.) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy 

komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

 e.) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatok törlése véglegesen és visszavonhatatlanul történik. 

D./ Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül: 

a)  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
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vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

E./ A hozzájárulás visszavonásához való jog 

Az érintett – a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén - jogosult arra, hogy bármikor 

visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. A visszavonás joga 

azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. 

F./ Jogorvoslathoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy 

ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR előírásait. A 

panasz bármely európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen az érintett szokásos 

tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban 

előterjeszthető. A magyar adatvédelmi elérhetőségei:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap elérhetősége: www.naih.hu 

Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatallal, mint 

adatkezelővel szemben, amennyiben megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban meghatározott előírások megsértésével 

kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az adatkezelő székhelye 

szerinti törvényszék, azaz a Kaposvári Törvényszék, vagy az érintett lakóhelye, illetve 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani. A bíróság az ügyben soron 

kívül jár el.  

Siófok, 2022. július 11. 

 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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1. számú melléklet 

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal működésével és tevékenységével kapcsolatos 

legfontosabb jogszabályok, amelyek tartalmaznak adatkezelésre vonatkozó előírásokat: 

A./ Általános 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény /27.§/ 

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény /18.§ (5a) bekezdés, 32.§ (8), 36.§, 53.§/ 

B./ Birtokvédelmi eljárás 

- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. 

rendelet /2.§, 18.§/ 

C./ Hagyatéki eljárás 

- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény /116. § - 118/B. §/ 

D./ Talált tárgyak nyilvántartása 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény /5:54. §/ 

E./ Hirdetmények közzététele 

- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény /142.§ (5) bekezdés/ 

- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény /121.§/ 

- a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény /21. §/ 

- 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 /2.§/ 

F./ Kereskedelmi tevékenységek 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény /6/G. §/ 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. 

rendelet /6.§ (1) bekezdés, 1. számú melléklet/ 

- a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. 

rendelet /4.§-4/A. §/ 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény /21-22. §/ 

- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. 

(III. 8.) Korm. rendelet /5.§/ 

G./ Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ügyek 

- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. 

rendelet /6.§/ 

- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és 

a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet /3. számú melléklet/ 

- a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 

28.) Korm. rendelet /7.§/ 

H./ Címnyilvántartás 

- a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014 (XII.23) Korm. rendelet 
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I./ Állatokkal kapcsolatos eljárások 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény /42/A. §-42/B. §/ 

- a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) 

FM rendelet /11. §, a rendelet mellékletei/ 

- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet 

- a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet /1. számú 

melléklet/ 

- a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 

leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2.§ /3. számú melléklet/ 

- a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. 

törvény /81.§/ 

J./ Növényvédelemmel kapcsolatos eljárások 

- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet /6.§ 2. számú 

melléklet/ 

- 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 /3.§ (5), 1. számú melléklet/ 

K./ Környezetvédelmi ügyek 

- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 

L./ Szociális és gyermekvédelmi ügyek 

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

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításnak, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet  

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

/134.§/ 

- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  

M./ Közérdekű adatigénylésekkel és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény /29.§ (1a) bekezdés/ 

- a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény /3.§-10.§/ 

N./ Adóügyek 

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény /18.§, 37.§, 123.§-134.§/ 

- az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. 

törvény /33.§/ 

- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény /42/B.§-43.§/ 

O./ Gazdálkodással kapcsolatos ügyek 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény /169.§/ 

P./ Építéshatósági ügyek 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény /59.§/ 

Q./ Személyi ügyek 
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- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény /176.§/ 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény /9.§-11.§/ 

R./ Kamerás megfigyelés 

- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény /7.§/ 

- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény /31.§/ 

S./ Irattárazás 

-  az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 78/2012. (XII.28.) BM 

rendelet 

 

 


