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Közérdekű adatok megismerésének szabályzata 

Az állami közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot 

és közérdekből nyilvános adatot az erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv 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. A közérdekből nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére az  

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön 

törvény rendelkezései irányadóak. 

Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg 

helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon 

ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre 

vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat. 

Az intézmény hivatalos képviselője az előző bekezdésben meghatározott adatok megismerésére 

irányuló igény teljesítése során a 2011. évi CXII. törvény 28-31. § szerint jár el, ha a 27. § alapján erre 

lehetősége van. 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE 

A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség 

A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és 

önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon 

kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a 

magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására 

vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. 

Az elektronikus közzététel kötelezettsége 

Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális 

formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és 

részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a 

nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé 

tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok 

közléséhez nem köthető. 

Az intézmény közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján teheti közzé vagy az 

ektronikus közzétételi kötelezettségnek választása szerint a felügyeletét, szakmai irányítását vagy 

működésével kapcsolatos koordinációt ellátó szerv által fenntartott, valamint az erre a célra 

létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehet. 

Ha a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy térségi feladatot, e törvény szerinti elektronikus 

közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez 

történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz. 

Az adatokat nem a saját honlapon közzétevő adatfelelős a közzéteendő adatokat az adatközlőnek 

továbbítja, amely gondoskodik az adatok honlapon való közzétételéről. 


