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B51 Információátadási űrlap
a 2015. évi CCXXII. törvény és a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján
FONTOS!
Az adott információátadási szolgáltatás részleteiben kezdeményezett bármely változtatást
meg kell előznie:
o ezen B51 Információátadási űrlap módosításának,
o az eszközölt változás az együttműködő felek mindegyike általi dokumentált
elfogadásának,
o a Hatóság (Elektronikus Ügyintézési Felügyelet) részére történő megküldésének,
o legalább 15 nappal az információátadási szolgáltatások nyújtásának megkezdése előtti
közzétételének. (E-ügyintézési tv. 65. § (1) bekezdés).

o Információátadás azonosítója
o Kapcsolódó szolgáltatás (SZEÜSZ) neve, azonosítója
o Az információátadás célja
o Együttműködő szervek
o Információforrás típusa: elsődleges/másodlagos
o Az együttműködő szervnél mint elsődleges és másodlagos információforrásnál rendelkezésre
álló (E-ügyintézési tv. 65. § (3) bekezdés szerinti) információk köre
o Az együttműködő szervek által működtetett automatikus információátadási felület leírása
o Az információátadási felület alkalmazásával átadására kerülő információk részletes leírása
o Az elektronikus úton történő átadás feltételei az átadó oldalán
o Az elektronikus úton történő átadás feltételei a fogadó oldalán
o A Kormány által rendeletben meghatározott további kötelező tartalmi elemek (ha vannak
ilyenek)
o További egyedi, az adott információátadás szempontjából releváns, információk
o Információátadó fél
a) Adatgazda(k) neve, elérhetősége(i)
b) A szervezet vezetőjének neve, elérhetősége
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c) Az információbiztonsági felelős neve, elérhetősége
d) Technikai kapcsolattartó neve, elérhetősége
e) Elfogadás dátuma
f) Életbelépés dátuma
o Információ fogadó fél
a) Adatgazda(k) neve, elérhetősége(i)
b) A szervezet vezetőjének neve, elérhetősége
c) Az információbiztonsági felelős neve, elérhetősége
d) Technikai kapcsolattartó neve, elérhetősége
e) Elfogadás dátuma
f) Életbelépés dátuma
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