


1.  

A Szabályzat hatálya 

 

A Szabályzat hatálya kiterjed az OAH minden közérdekű adatot kezelő szervezeti 

egységére, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

kielégítésében résztvevő szervezeti egységekre. 

 

2.  

A Szabályzat célja 

 

 

Az Alaptörvény rendelkezései, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), az atomenergiáról 

szóló 1996. évi CXVI. törvényben (Atv.), valamint a közérdekű adat iránti igény 

teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. 

rendeletben (Kormányrendelet) meghatározottak szerint a közérdekű adatok 

megismerésére irányuló igények teljesítésének, megtagadásának, a teljesítésért 

megállapítható költségtérítés mértéke meghatározásának, valamint egyes közérdekű 

adatok elektronikus közzétételének szabályozása az OAH szervezeti sajátosságainak 

figyelembe vételével. 

 

 

3.  

Adatok rendszeres, elektronikus úton történő közzététele 

 

Az  1. melléklet szerinti közzétételi listában foglaltak alapján az OAH, a  feladatkörébe 

tartozó adattartalmakkal kapcsolatban a közvélemény gyors és pontos 

tájékoztatására törekszik. A közzétételre szánt adatok honlapon történő 

megjelenítése Az OAH honlapjának és Facebook oldalának működtetési rendjéről szóló 

OAH-ME-0-0-67 eljárásrend szerint történik. 

 

4. 

A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai 

 

4.1. Az OAH-nak, mint közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a 

kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot -  törvényben 

meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.  

  



4.2. A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a 

minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti minősített adat.   

 

4.3. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot - az 

adatfajták meghatározásával - törvény honvédelmi érdekből, nemzetbiztonsági 

érdekből, bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében, környezet- vagy 

természetvédelmi érdekből, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, külügyi 

kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel, bírósági 

vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő 

jogra tekintettel korlátozhatja. Az Atv. alapján a nukleáris létesítménnyel, valamint 

annak építményeivel összefüggő valamennyi, az engedélyezési eljárásban felmerült 

adat nyilvánosságra hozatalát az OAH megtagadhatja, amennyiben az adat 

nyilvánosságra hozatala nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdeket, a 

közbiztonságot, Magyarország külügyi tevékenységét, külügyi kapcsolatait, 

nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatait sérti vagy veszélyezteti, szellemi 

tulajdonhoz való jogot sért, vagy ha az adat nyilvánosságra hozatala a hatásterületet 

érintően a környezet védelmi szintjének csökkenésével járna. A nyilvánosságra 

hozatal megtagadható továbbá abban az esetben is, ha az bírósági, illetve más 

hatósági eljárás lefolytatását veszélyezteti, kivéve, ha az eljáró bíróság, hatóság 

engedélyezi az adat nyilvánosságra hozatalát. 

 

4.4. Üzleti titok megismerésére az engedélyesen és az eljáró bíróságon, hatóságon, 

illetve adatmegismerésre jogosult egyéb hatóságon kívül más nem jogosult. Az Atv. 

alkalmazásában üzleti titoknak minősül minden olyan, az engedélyezési eljárásban 

felmerült adat, tény, információ, amelynek nyilvánosságra hozatala az engedélyes 

jogos érdekét - így különösen pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét - sértené vagy 

veszélyeztetné, így különösen az engedélyezési eljárással érintett know-how, szellemi 

alkotás, találmány, illetve szabadalom körébe tartozó jog sérelmét okozná. 

Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi 

önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, 

költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon 

kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való 

rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog 

megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy 

nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra 

hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett 

ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 

közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 



 

4.5. A közérdekű adatok megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az 

Európai Unió jelentős pénzügyi- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve 

a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is. 

 

4.6. Az OAH feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás 

során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől 

számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat 

megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának 

mérlegelésével - az OAH vezetője engedélyezheti. A döntés megalapozását szolgáló 

adat megismerésére irányuló igény - az e pontban meghatározott időtartamon belül 

- a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli 

döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése az OAH törvényes 

működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes 

ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése 

során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. 

 

 

5. 

 A közzé nem tett közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének 

rendje 

 

5.1. A közérdekű adatok megismerésére beérkező igényeket az OAH adatvédelmi 

tisztviselője kezeli. A beérkezett igénnyel soron kívül megkeresi az igényben megjelölt 

közérdekű adatot kezelő szervezeti egységet. Az Infotv-ben meghatározott, illetőleg 

jelen szabályzatban is rögzített határidők figyelembe vételével, az érintett szervezeti 

egység segítségével előkészíti az adatigénylés teljesítését,  a közérdekű adatokhoz 

való, az Infotv-ben meghatározott formában történő hozzáférést vagy az esetleges 

iratbetekintést, illetőleg megindokolja az igény teljesítésének esetleges 

megtagadását.  

 

5.2. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az OAH az igény beérkezését 

követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. 

 

5.3. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az OAH az igénylőt a kérelme pontosítására 

hívja fel. 

 

5.4.  Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, 

vagy az adatigénylés teljesítése az OAH alaptevékenységének ellátásához szükséges 



munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés 

teljesítésére rendelkezésre álló 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal 

meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül 

tájékoztatni kell. 

 

5.5.1. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak 

tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az OAH az adatigénylés 

teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - 

költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését 

megelőzően tájékoztatni kell. Az igénylőnek a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 

napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás 

megtételétől az igénylő nyilatkozatának az OAH-hoz való beérkezéséig terjedő 

időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít 

bele. Ha az adatigénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az OAH által 

megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az OAH részére megfizetni.  

 

5.5.2. Ha az adatigénylés teljesítése az OAH alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a 

dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős 

terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a - Kormányrendeletben - 

meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi 

megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés 

teljesítése az OAH alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás 

aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum 

vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, 

valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről 

az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.   

 

5.5.3 A költségtérítés mértékének - a Kormányrendelet alapján történő - 

meghatározása során  az alábbi költségelemek vehetők figyelembe: 

 

- az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, 

- az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő 

kézbesítésének költsége, valamint 

- ha az adatigénylés teljesítése az OAH alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés 

teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége. 

 



5.5.4. Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége abban 

a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges 

munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát. Az adatigénylés 

teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordításként az igényelt adat felkutatásához, 

összesítéséhez és rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat 

készítéséhez és a másolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné 

tételéhez szükséges időtartam vehető figyelembe. Ha az adatigénylés teljesítésére 

elektronikus úton kerül sor, a másolat készítéséhez szükséges időtartam csak akkor 

vehető figyelembe, ha elektronikus formában rendelkezésre nem álló adat 

igénylésére került sor, vagy a másolat készítéséhez szükséges időtartam rövidebb az 

elektronikus formában rendelkezésre álló adat rendelkezésre bocsátásához 

szükséges időtartamnál. 

 

5.5.5. A munkaerő-ráfordítás összes költségét a munkaerő-ráfordítás személyenkénti 

költségeinek összegeként kell megállapítani. A munkaerő-ráfordítás időtartamát 

személyenként a kerekítés szabályainak megfelelően egész órára kell kerekíteni. A 

munkaerő-ráfordítás személyenkénti költségét akként kell meghatározni, hogy az 

adatigénylés teljesítésében közreműködő személy által az adatigénylés teljesítésével 

összefüggésben teljesített munkaórák számát meg kell szorozni e személy egy 

munkaórára eső tényleges munkaerőköltségével, ahol tényleges 

munkaerőköltségnek az e személyt megillető rendszeres személyi juttatások 

összegét kell tekinteni. 

 

5.5.6. Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás összes 

költségeként legfeljebb munkaóránként átlagosan 4400 Ft vehető figyelembe. 

 

5.5.7. A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért fizetendő költségtérítés 

megállapítható mértékébe nem számítható bele az az - adatigénylőnek 

visszafizetendő - összeg, amellyel a 5.5.2. pont alapján az adatigénylés teljesítését 

megelőzően megfizetett költségtérítés az adatigénylés teljesítésének a fentiek 

alapján meghatározott tényleges költségét meghaladta. 

 

5.5.8. A költségtérítés fentiek alapján meghatározott mértéke tekintetében a 5.5.2. 

pont szerint figyelembe veendő összeghatár mértéke 5000 Ft. 

 

5.5.9. A költségtérítés mértékének meghatározásakor a Gazdasági és Humánpolitikai 

Főosztályt minden esetben be kell vonni. 

 



5.6. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem 

ismerhető adatot (például személyes adat, üzleti titok) is tartalmaz, a másolaton a 

meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. Az adatigénylésnek 

közérthető formában és - amennyiben ezt az OAH aránytalan nehézség nélkül 

teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha 

a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény 

teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést 

nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem 

lehet eleget tenni. 

 

5.7. Az igénylőt az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, a 

jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 

15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - 

elektronikus levélben értesíteni kell.  

 

5.7.1. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg 

azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa 

értett más nyelven fogalmazza meg. 

 

5.7.2. Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása 

tekintetében törvény az OAH mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját 

szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése 

kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló 

közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény 

teljesítéséhez fűződő közérdeknél. 

 

5.8. Az adatigénylésnek az OAH nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben 

az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló 

adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban 

változás nem állt be. 

 

5.9. Az adatigénylésnek az OAH akkor sem köteles eleget tenni, ha az adatigénylő nem 

adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt 

az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely 

tájékoztatás és értesítés megadható. 

 

 

6. 

Az adatigénylő személyes adatai kezelése 



 

A közérdekű adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az 

az igények teljesítéséhez, illetőleg a 5.8. pontban meghatározott szempont alapján 

történő vizsgálatához, illetőleg az igények teljesítéséért megállapított költségtérítés 

megfizetéséhez szükséges. Az 5.8. pontban meghatározott idő elteltét, illetőleg a 

költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni 

kell.   

 

7. 

A közérdekből nyilvános adatok 

 

Közérdekből nyilvános adat az OAH feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, 

feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő 

egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek 

megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a 

célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek.  

 

 

8. 

 

E szabályzat alkalmazása során használt fogalmakat a 2. melléklet határozza meg. 

 



SZ-09 v7  1. melléklet 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, 

székhelye, postai címe, telefon- és 

telefaxszáma, elektronikus levélcíme, 

honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti 

felépítése szervezeti egységek megjelölésével, 

az egyes szervezeti egységek feladatai 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az 

egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, 

beosztása, elérhetősége (telefon- és 

telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 4.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve 

felügyeleti szervének, hatósági döntései 

tekintetében a fellebbezés elbírálására 

jogosult szervnek, ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi 

ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban 

meghatározott adatai 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, 

hatáskörét és alaptevékenységét 

meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető 

jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 

eszközök, valamint a szervezeti és működési 

szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes 

szövege 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a 

közfeladatot ellátó szerv feladatáról, 

tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és 

angol nyelven 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot törlendő 
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 3.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb 

hatósági ügyekben ügyfajtánként és 

eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv 

megnevezése, illetékességi területe, az 

ügyintézéshez szükséges dokumentumok, 

okmányok, eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető 

eljárási szabályok, az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, ideje), 

ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek 

intézését segítő útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez 

használt letölthető formanyomtatványok, az 

igénybe vehető elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, 

tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és 

az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 4.  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott 

adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 

(név, formátum, az adatkezelés célja, 

jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az 

adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a 

kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi 

nyilvántartásba bejelentendő 

nyilvántartásoknak az e törvény szerinti 

azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv 

által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött 

és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés 

módja, a másolatkészítés költségei 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 5.  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános 

kiadványainak címe, témája, a hozzáférés 

módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a 

költségtérítés mértéke 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 
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 6.  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett 

hirdetmények, közlemények 

 Folyamatosan  Legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 7.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett 

alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 

ellenőrzések nyilvános megállapításai 

 A vizsgálatról szóló 

jelentés 

megismerését 

követően 

haladéktalanul 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 8.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló 

igények intézésének rendje, az illetékes 

szervezeti egység neve, elérhetősége, az 

információs jogokkal foglalkozó személy neve 

 Negyedévente  Az előző állapot törlendő 

 9.  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére 

vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai 

adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 10.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező 

statisztikai adatszolgáltatás adott szervre 

vonatkozó adatai 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

III. Gazdálkodási adatok 

   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, 

számviteli törvény szerint beszámolója vagy 

éves költségvetés beszámolója 

 A változásokat követően 

azonnal 

 A közzétételt követő 10 

évig 

 2.  A közfeladatot ellátó szervnél 

foglalkoztatottak létszámára és személyi 

juttatásaira vonatkozó összesített adatok, 

illetve összesítve a vezetők és vezető 

tisztségviselők illetménye, munkabére, és 

rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, 

az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 

fajtája és mértéke összesítve 

 Negyedévente  A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az 

államháztartásról szóló törvény szerinti 

költségvetési támogatások 

kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás 

céljára, összegére, továbbá a támogatási 

program megvalósítási helyére vonatkozó 

adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a 

 A döntés meghozatalát 

követő hatvanadik napig 

 A közzétételt követő 5 

évig 
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költségvetési támogatást visszavonják vagy 

arról a kedvezményezett lemond 

 4.  Az államháztartás pénzeszközei 

felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 

vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, 

ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó 

értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, 

szolgáltatás megrendelésre, 

vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 

vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, 

valamint koncesszióba adásra vonatkozó 

szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a 

szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, 

határozott időre kötött szerződés esetében 

annak időtartama, valamint az említett adatok 

változásai, a védelmi és biztonsági célú 

beszerzések adatai és a minősített adatok, 

továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti beszerzések és az azok eredményeként 

kötött szerződések adatai kivételével 

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért 

kikötött - általános forgalmi adó nélkül 

számított - ellenszolgáltatást kell érteni, 

ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy 

könyv szerinti értéke közül a magasabb 

összeget kell figyelembe venni. Az 

időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb 

időtartamra kötött - szerződéseknél az érték 

kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre 

számított összegét kell alapul venni. Az egy 

költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel 

kötött azonos tárgyú szerződések értékét 

egybe kell számítani 

 A döntés meghozatalát 

követő hatvanadik napig 

 A közzétételt követő 5 

évig 

 5.  A koncesszióról szóló törvényben 

meghatározott nyilvános adatok (pályázati 

kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról 

készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 

 Negyedévente  A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 6.  Közbeszerzési információk (éves terv, 

összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a 

megkötött szerződésekről) 

 Negyedévente  Legalább 1 évig 

archívumban tartásával 
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A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, valamint egyes 

adatok elektronikus közzétételéről szóló szabályzathoz 

 

 

 

E Szabályzat alkalmazása során: 

1.  érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;   

1a.  azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2.  személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;   

3.  különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji 

vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a 

természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes 

adatok,   

4. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 

jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;   

5. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli;   

6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül 

kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 

kezeléséhez; 

7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;   

8. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-

minta, íriszkép) rögzítése; 

9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;   

11. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges; 

12. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása 

céljából történő megjelölése útján; 
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13. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

14. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége; 

 
2. Adatok megismerésének kizárása és korlátozása 

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat 

védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.   

 

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot - az adatfajták 

meghatározásával - törvény 

a) honvédelmi érdekből; 

b) nemzetbiztonsági érdekből; 

c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében; 

d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből; 

e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből; 

f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel; 

g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel; 

h) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel 

korlátozhatja. 

 

A közérdekű adatok megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az Európai Unió 

jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a 

költségvetési és az adópolitikai érdeket is. 

 

A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok 

megismerésére az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

 

 


