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Az Atommagkutató
Intézet jtovábbíakban: Atomki), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXll. törvény

30.g (6) bekezdésébenés az államháztartásrólszóló törvény végrehajtásáról
szóló

368/2011.

(Xl1.31.) Korm. rend. 13.$

(2) bekezdés

h) pontjában

meghatározottak figyelembevételévelaz Intézetben a közérdekű adatok
megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
közzéteendé5adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályokat az
alábbiak szerint határozza meg.

1. A SZABALYZAT CELLA

l.S Jelen szabályzat célja, hogy az Intézet elősegítsea közérdekűadatok
megismerésére vonatkozó jog érvényesülését, meghatározza a közérdekű
adatok igénylésének és teljesítésének rendjét, továbbá a kötelezően

közzéteendő adatok nyilvánosságrahozatalának rendjét. Ennek érdekében a
szabályzat az Intézet honlapján, a httos://atomki.hu
kerül

honlapon, közzétételre

11.VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
2.S (1) Jelen szabályzat rendelkezéseinekkialakításakor az Atomki elsősorban az
alábbi jogszabályokra volt figyelemmel:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
201 1. évi CXll. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 1.(Xl1.31.)
Kormányrendelet
A közzététele listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzététele

mintákról szóló 18/2005. )Xl1.27.)IHM rendelet
A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső
rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra

vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (Xl1.25.)
Kormányrendelet
l2) Jelen szabályzatban nem érintett
rendelkezéseit kell alkalmazni.

kérdésekben a vonatkozó jogszabályok

(3) Ha a jogszabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezései és e szabályzat
rendelkezései között eltérés van, a jogszabályi rendelkezést kell alkalmazni.

111

3.S

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az Intézet kezelésében lévő

közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok, valamint az Intézet
munkavállalóinak. munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott

3

személyeknek közérdekű vagy közérdekből nyilvános adata
továbbá a kezelésében álló közérdekű adatok közzétételénél.

igénylésénél,

IV. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
ö.S

Adatfelelős: Az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikusúton
kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította. íll. amelynek a működése
során ez az adat keletkezett.

7.S

Adatigénylő: A természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem
rendelkezés szervezet, aki közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat
megismerése iránti igényt előterjeszt.

8.S

Közérdekű adat: Az Atomki kezelésében tévésés tevékenységére vonatkozó
vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy
ismeret. függetlenül kezelésének módjáról, önálló vagy gyűjteményes jellegéből,

így k(]lönösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt

adatfajtákra és a működést szabályozójogszabályokra,valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerzé3désekrevonatkozó adat.

9.S

Közérdekből nyilvános adat: A közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságrahozatalát, megísmerhetőségét
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

IO.g Közzététel: Közérdekű és közérdekből nyilvános adatoknak internetes
honlapon,

digitális

formában,

bárki

számára,

személyazonosítás

nélkül,

korlátozástól mentesen, díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele
l l .$ Személyes adat: Az érintettre vonatkozó bármely információ

12.S Ténylegesen kezelt személyes adat: munkavíszonnyal kapcsolatban a
jogszabályban meghatározott adatok, elérhetőséggel kapcsolatos adatok. adó
törvények betartásához szükséges adatok.

V. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE
13.$ Az Atomkí által kezelt kötelezően közzéteendőközérdekűadatokat a 2011

évi CXll. törvény 1. sz. mellékletében
foglaltak alkalmazásával
az Intézet
https://atomki.hu hivatalos honlapján közzé testi

14.S A közérdekűadatokat az Intézet az internetes honlapon digitális formában.

bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól

mentesen,

kínyomtatható és részleteiben is adatvesztés és torzulás nélkül, kimásolható
módon. a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati
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adatátvitel szempontjából is díjmentesen közzé teszi A közzétett adatok
megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető
15.S A közérdekű adatok pontos, naprakész közzétételééít az Intézet igazgatója a
felelős.

16.$ Az intézet belső szervezeti egysége (továbbiakbanI'T)végzi a közzététellel
kapcsolatos informatikai feladatokat. Az IT gondoskodik a honlap.folyamatos
üzemeltetéséről,az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítéséről,
az archív állományok elérését.

L $g ! X l!
kell kezdeni.
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18.S A honlap megnyitásakor megjelenő oldalon ,,Közérdekűadatok" megnevezéssel

hivatkozást kell elhelyezni.mely a közzétételi lista (3. sz. melléklet)által előírt
adatokat tartalmazza.
17.S Az Intézet

nyilvánosságra hozható

közérdekű és közérdekből

nyilvános

adatainak körét és a nyilvánosságrahozatal módját az igazgató hagyjajóvá A
közérdekből nyilvános adatok megismerésére. a közérdekű
megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

adatok

VI. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉNEK SZABÁLYAI
16.S Az Intézet lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő

közérdekű adatot és

közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki.megismerhesse,
kivéve ha az a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat,
illetve azt a jogszabályok korlátozzák.

17.S A közérdekű és közérdekb(31nyilvános adatok megismeréséhez való jogot
adatfajták meghatározásával - törvény
honvédelmi érdekből,
nemzetbiztonsági

az

érdekb(31,

bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében,
környezet- vagy természetvédelmi érdekből,

-központi
pénzügyivagydevizapolitikaiérdekből,
.
..
- külügyi kapcsolatokra.

nemzetközi szervezetekkel való t<apcsotatoKra

tekintettel,
bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásratekintettel,
a szellemi tulajdonhoz fűzé5dőjogra tekintettel korlátozhatja.

In.s A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébetartozó

döntés

meghozatalára 'irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés
mega apozasát szolgáló adat a keletkezésétől számított 10 évig nem nyilvános
Ezen adatok megsmerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség
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kízárásához fűződ(3 közérdek súlyának mérlegelésével
engedélyezheti.

az Intézet igazgatója

vii. A KözÉRDEKű ADA'rOK IGÉNYLÉSE
19.S Közérdekűadat, közérdekbőlnyilvánosadat (továbbiakban:közérdekűadat)
megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat
be

20.$ Szóban előterjesztett igényt az alábbi esetekben lehet teljesíteni:
az igénylő szóban kéri a választ és az számára kielégítő,
az igényelt adat az intézet hivatalos honlapjánvagy más jogszerű módon már
nyilvánosságra került,
az igényelt adat az intézet eljárására, hatáskörére. az alkalmazott
jogszabályokra vonatkozóan általános tájékoztatással teljesíthető.
A szóban előterjesztett kérelmekről - amennyiben a tájékoztatás azonnal
nem teljesíthető - jegyz(3könyvet kell felvenni és az írásban vagy elektronikus
úton benyújtott igényekhezhasonlóaniktatni kell.

21.S A közérdekűadat iránti igényt írásban,illetve elektronikusúton ís lehet
kezdeményeznijelen szabályzat 1. sz. melléklet kitöltésével, aláírásávalés az
alábbi címre történő megküldéssel:
ATOMKI
Cím: 4026 Debrecen. Bem tér 18/c.

Tel.: +36 52/509-200
E-mail cím: jakab.monika(g;atomkí.hu (Dr. Jakab Mónika adatvédelmi
tisztviselő)

22.S Ha az adatigénylés nem egyértelmű, akkor az igénylőt fel kell hívni az igény
pontosít ésára .

23.S Az írásban vagy elektronikus úton érkezett megkeresésekrőlaz adatvédelmi
tisztviselő az igazgatót tájékoztatja.
24.S Az adatvédelmi tisztviselő köteles
nyilvántartást vezetni(2. sz. melléklete

a

közérdekű adatigénylési kérelmekről

25.S Amennyiben a kérelem más munkatárshoz, közalkalmazotthoz érkezik, úgy a
munkatárs köteles haladéktalanul az adatvédelmi tísztviselőnek továbbítani.

VIII. A KÉRELMEK ELINTÉZÉSÉNEK RENDJE
26.$ A közérdekű adatigénylés megválaszolása minden esetben az Intézet
igazgatójának a felelőssége. függetlenül attól, hogy milyen formában és kihez
érkezett az igénylés.
27.

28.

kézhezvételét

követő 8' (nyolc) napon belül tájékoztatni

kell.

29.

igénylésmásolatot kaphat.

30.S Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem
ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot
felismerhetetlenné kell tenni.
31
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igényben elektronikus levelezési címét közölte

elektronikus levélben kell

értesíteni az igénylőt.

33.$ A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg
azért. mert a nem magyar anyanyelvű igény]é]igénylését anyanyelvén vagy az
általa értett más nyelvenfogalmazza meg.
34.S Az Intézet nem köteles eleget tenni az igénylésnek:
abban a részben. amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott,

azonos adatkörre irányuló adatígénylésselmegegyezik,feltéve, hogy az
azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be,
ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén
megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az
adatigényléssel kapcsolatos.
35.S Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy

a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén. valamint az
adatigénylés
teljesítéséért
megállapított
felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

költségtérítés

összegének

IX. ZÁRÓ RENOELKEZÉSEK
36.SJelen szabályzat2021. február OI. napján lép hatályba
37.S Rendelkezéseit a hatálybalépését követéien kötelezően kell alkalmazni minden

Atomki szervezetéheztartozó egység esetén.A jelen szabályzattalegyidejűleg
az ATOMKl-nál minden korábbi e tárgykörben kiadott szabályozás visszavonásra
kerül, és érvényét veszti.
38.5

A

jelen

Szabályzatban

nem

szabályozott

kérdések

tekintetében

a

mindenkor hatályos jogszabályok (törvények. rendeletek, határozatok)
rendelkezései az irányadóak.

39.$ Jelen Szabályzat elektronikusan kertll közzétételre és elektronikusan
elérhető az ATOMKI honlapján.

Debrecen.2021.O1.28
A] OVUaúKUt'31g
NI SZET

J. .Ü

[)r. Dombrádi Zsolt
igazgató
.Atommagkutató Intézet

Mellékletek
1 . sz. melléklet

IGENYBEJELENTO LAP

közérdekű adat megismeréséhez
IAz adatigénylés teljesítésének lezárását követően a személyes adatokat törölni
kell.
1.
A közérdekű adat megismerését
2

3.

4.
5.

6.

igénylő neve:
Levelezési cím:
Telefo nszám :
E-mail cím:
Amennyiben
van,
képviselő
megnevezése
és
címe,
elérhetősége:
Az igényelt közérdekű adat
meghatározása:

Az adatokról másolat készítését kérem/ nem kéreml
Másolat készítése esetén a másolatot2:
- személyesen kívánom átvenni
postai úton kívánom átvenni
e[ektroníkus formában kérem kik(]ldeni.

Vállalom, hogy a másolatkészítéssel összefüggésben felmerült költségeket a
másolatok átvételét megelőzően az Atomki részére megfizetem.

Jelen igénybejelentő lap aláírásával tudomásul veszem. hogy az adatkezelő a
közérdekű adat megismerésére benyújtott ígényemet vísszavontnak tekinti,
amennyiben az általam igényelt közérdekű adat a teljesíthetőség érdekében történő

pontosítása, kiegészítése szükségesséválik. és az adatkezelő megkeresésérea
szükséges információkat nem adom meg.
Továbbá aláírásommal hozzájárulok és tudomásul veszem, hogy személyes
adataimat az Intézet csak annyiban és annyi ideig kezdheti, mely az igényem

teljesítéséhez, vizsgálatához, a költségtérítés megfízetéséhezaz Info tv. és az
[ntézet Adatkeze[ési Tájékoztatója szerint sz(]kséges.Valamint hozzájáru]ok. hogy
egy esetleges jogorvoslati eljárás esetén a perjogerős befejezéséig kezeli az Atomki
személyes adataimat.
Kelt

igénylő aláírása

A megfelelő rész aláhúzandó
2

A megfelelő rész aláhúzandó
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2. sz. melléklet

KOZERDEKU ADATSZO LGALTATASI
NYI LVANTA RTAS
Ssz

lktatószá m

Kérelem
beérkezésének

dátuma

Kérelmet
benyújtó
adatai
(né«, cím,

elérhetőség)

11

Kérelem
tárgya

A
megválaszolás
dátuma

3. sz. melléklet
KOZZETETELILISTA

1.Szervezeti. személyzeti adatok

[

l

Frissítés

fxu a L

IA közfeladatot ellátó szerv hivatalos A változásokat
neve, székhelye, postai címe, telefon- és jveté5en azonnal
telefaxszáma. elektronikus levélcíme.

Megőrzés
kö-

Az előző állapot
törlendő

honlapja, ügyfélszolgálatánakelérhetőseqei
2

3

A közfeladatot ellátó szerv szervezetiIA változásokat kö-lAz előző állapot

felépítése szervezeti egységek megjelö-jvetően azonnal
l törlendő
lésével, az egyes szervezeti egységekl
feladatai
IA közfeladatot ellátó szerv vezetőinek A változásokat kö-IAz előző állapot
törlendő
és az egyes szervezeti egységek vezető- vetően azonnal
inek neve. beosztása. elérhet(3sége (tele-

fon- és telefaxszáma. elektronikus levélcíme)

4

A szervezeten betelt illetékes ügyfélkap- A változásokat

csolati vezető neve, elérhetősége (tele-lvetően azonnal

5

6

állapot

fon- és telefaxszáma, elektronikus levél-l
címe) és az ügyfélfogadási rend
ITestCJleti szerv esetén a testület lét- A változásokat kö-IAz előző állapot
törlend é3
száma, összetétele, tagjainak neve. be- vetően azonnal
osztása. elérhetősége
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, A változásokat kö-IAz előző állapot
felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vetően azonnal
l évig archívumban ta rtásával
vagy alárendeltségében
működő más
közfeladatot ellátó szervek megneve-l
zése, és 1 . pontban meghatározott ada-l

tai

7.

8

A közfeladatot ellátó szerv többségi tu- A változásokat kö-jAz előző állapot
lajdonában álló, illetve részvételével mű- vetően azonnal
l évig archívumban
tartásával
ködő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma. elektronikus levélcíme),tevékenységi köre, képviselőjének
neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
A közfeladatot ellátó szerv által alapított A változásokat kö-IAz előző állapot
közalapítványok neve. székhelye, elérhe- vetően azonnal
l évig archívumban tartásával
tősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma. elektronikus levélcíme), alapító
okirata, kezelő szervénektagjai

12

lapított A változásokat
költségvetési szerv neve, székhelye, ajvetően azonnal
költségvetési szervet alapító jogszabály l
megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata,
vezetője, honlapjának elérhetősége, mtJ-

l évig archívumban tartásával

ködési engedélye
l o. IA köztelaoatot ellátó szerv által alapítottjA változásokat kö-IAz előző állapotl
l évig archívum-l
lapok neve, a szerkesztőség és kiadó vetően azonnal
ban tartásával
neve és címe, valamint a fé5szerkesztő
npvp
]

l l. IA köztelaaatot ellátó szerv felettes, it-IA változásokat
vetve felügyeleti szervének, hatósági vetően azonnal
döntései tekintetében a fellebbezés elbí-

kö-IAz előzé5állapot
11 évig archívumban tartásával

rálására jogosult szervnek, ennek híányá- l
ban a közfeladatot ellátó szerv felett tör-

vényességi ellenőrzést gyakorló szerv:
nek az 1 . pontban meghatározott adatai

11.Tevékenységre. működésre vonatkozó adatok
Frissítés
Megőrzés l
Adat
ozásokat kö- Az előzőállapotl

l
hatáskörét és alaptevékenységét

meg- jvetően azonnal

határozó, a szervre vonatkozó alapvető l
jogszabályok, közjogi szervezetszabá:

évig archívumban

jtartúsóvat

lyozó eszközök,valamint a szervezeti
es működési szabályzat vagy ügyrend,
az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
2

3

4

tően aionnai
tal esetében a közfeladatot ellátó szerv
feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
IA helyi önkormányzat önként vállalt fel- Negyedévente
adatai

kö' Az előző állapot

Az elé5zőállapot l
évig archívumban
tartásával

változásokat kö-IAz.
elozo állapot
törlendő
egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként vetően azonnal
és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör

gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése,
illetékességi területe, az ügyintézéshez
S

13

eljárási illetékek(igazgatási szolgálta-l
tásí díjak) meghatározása, alapvető eljá- l
rási szabályok. az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az (]gyíntézés határideje(elintézése, fellebbezési határidő),
az ügyek intézését segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és

az ügyintézéshez használt letölthető
formanyomtatványok,
az igénybe vehető elektronikus programok elérése,
idé5pontfoglalás, az lJgytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoz- l

5

tatán az ügyfelet megillető jogokról és
az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
IA közfeladatot ellátó szerv által nyújtott A változásokat kö- IAz előző állapot l
vagy

költségvetéséből

finanszírozott

évig archívumban

vetően azonnal

ta rt ásáva l

!

közszolgáltatások megnevezése, tartalma. a közszolgáltatások igénybevételének rendje. a közszolgáltatásért fize
tendő díl mértéke, az abból adott ked
vezmények
A közfeladatot ellátó szerv által fenntar- A változásokat kö- Az előző állapot l
évig archívumban
tott adatbázisok, illetve nyilvántartások vetően azonnal
ta
rtásával
leíró adatai(név, formátum, az adatkezelés célja. jogalapja, időtartama, az
érintettek köre. az adatok forrása, kérdé5ívesadatfelvétel esetén a kitöltendő l

kérdőív), az adatvédelmi nyilvántar-l
tájba bejelentendő nyilvántartásoknakl
az e törvény szerinti azonosító adatai; a

közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és fel
dolgozott adatok fajtát, a hozzáférés
módja, a másolatkészítés költségei
7

A közfeladatot ellátó szerv nyilvánoski- Negyedévente

Az előző állapot l
évig archívumban
ta rtásával

adványaínak címe, témája. a hozzáférés
módja. a kiadvány ingyenessége. illetve
a költségtérítés mértéke
8

A test(]leti szerv döntései előkészítésé-IA változásokat
nek rendje. az állampolgári közreműkö-jvetően azonnal
dés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye,
ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, l

tjlésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalót; a testületi szerv szavazásának
adatai. ha ezt jogszabály

tozza

nem korlá-

14

kö.

évig archívumban
ta rt ásáva l

9

A törvény alapjánközzéteendő
jogsza-jTörvényeltérő ren-Az előzőállapotl
bálytervezetek és kapcsolódó dokumen- delkezése hiányá- évig archívumban
tumok; a helyi önkormányzat képviselő- ban a benyújtás idő-jtartásával

testületének nyilvános ülésére benyúj-jpontját
tott előterjesztések a benyújtás ídő-jazonnal

követően

po ntj átó l

10

11

A közfeladatot ellátó szerv által közzé- Folyamatosan
tett hirdetmények, közlemények
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pá- Folyamatosan
lyázatok szakmai leírása. azok eredményei és indokolásuk

12

Legalább l
l archívumban

évig
tar-

Itásával
Az előző állapot l
évig archívumban
ta rt ásáva l

A közfeladatot ellátó szervnél végzett A vizsgálatról szólójAz előző állapot l
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgá- jelentés megismeré-jévig archívumban

latok. ellenőrzéseknyilvános megállapí-jsét követően haja- tartásáva
tásai

13

14

l dé ktalanu l

A közérdekű adatok megismerésére irá- Negyedévente
nyuló igények íntézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhe-

tősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
A közfeladatot ellátó szervtevékenysé- Negyedévente
gére vonatkozó, jogszabályon alapuló
statisztikai
adatgyűjtés
időbeli változásuk

16

eredményei,

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kö- Negyedévente
telező statisztikai adatszolgáltatás
adott szervre vonatkozó adatai

Az előző állapot l
évig archívumban
l tartá fával

Azon közérdekűadatok hasznosításáraNegyedévente

Az előző állapot l
évig archívumban
ta rtásáva l

irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik
szerződő fél

17

Az előző állapot l
évig archívumban
ta rtásával

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében IA változásokat

lévő közérdekű adatok felhasználására.lvetően azonnal

hasznosítására vonatkozó általános

kö Az előző állapot l
évig archívumban

tartásával

szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó A változásokat kö-IAz előző állapot

különös és egyedi közzététele lista
19

vetően azonnal

jtörlendő

A közfeladatot ellátó szerv kezelésébenIA változásokat kö-IAz előző állapot l
levő, a közadatok úirahasznosításáróljvet(3

szóló törvénv szerint újrahasznosítás
céljára elérhető kulturális közadatok lis-

tája a rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével, valamint a közfeladatot
ellátó

a

szerv

kezelésében

levő,

közadatok újrahasznosításáról

15

1 5 napon belüljévíg archívumban

tartásával

l

szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével

L

tturá-IA változásokat kö-jAz előzőállapot

20

lis közadatok újrahasznosításáravonat- veti 15 napon beltJItörlendő
koze általános szerződési feltételek
elektronikusan szerkeszthető változata

utturá-IA változásokat kö-jAz elé3ző
állapot

21

lis közadatok újrahasznosítás céljából veti 15 napon bet(Jtjtörtendő
történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezéjkkel
együttesen
A változásokat kö-ÍAz előző állapot

jvető 15 naponbeloljtörlendő

koztatás

kö-IA változásokatkö-jAzelőzőállapot
tött. a közadatok ÚEBhgsztnosításáról
jvető 15 naponbelüljtörlendő
szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szerződő felelnek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, va-l

24

lamínt a megállapodás egyéb lényeges
elemeinek megjelölése
A közfeladatot e látó szerv által kötött,IA változásokat kö- Az előző állapot
a
köza
jvető 15 napon belül törlendő
szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalízálására kizárólagos jogot
biztosító megállapodások szövege

közjogi

szervezetszabályozó

IA változásokat kö-jAz előzé5állapot
bály, jvetcs 1 5 napon beltJljtörlendő
eszköz,

közszolgáltatási szerződés vagy mósl
kötelező erővel bíró dokumentum avagyl
az annak elérhetőségére mutató hivat-

kozás), amely az újrahasznosítás céljá
ból rendelkezésre bocsátható közadat
gyűjtésével, előállításával, feldolgozásá
val és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének falát bevételből
való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

111.
Gazdálkodási adatok
Adat

Frissítés

16

Megórzés

L.

).

[A közfeladatot e]btó szerv éves költ- A változásokat kö- A közzétételt követő 10 évig
ségvetése, száalvilelLIQrvélily
szerint l vetően azonnal
beszámolója vagy éves költségvetési
beszámolója
A közfeladatot ellátó szervnél foglal-jNegyedévente
koztatottak létszámára és személyi lut-

A k(]lön jogszabályban

megha-

tok. illetve összesítve a vezetők és ve-l

tározott ideig,de
legalább l évig

zető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint

tásával

tatásaira vonatkozó összesített ada-l

archívumban

ta r-

költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott

juttatások

fajtája

és

mértéke összesítve
A közfeladatot ellátó szerv által nyúl-jA döntés meghoza- A közzétételt kö
tott,
talát követő hatva veti 5 évig
vé11y szerinti költségvetési

támogató- l nadik napig

sok kedvezményezettjeínek
nevére,a
támogatás céljára, összegére. továbbá
a támogatási program megvalósításil
helyére vonatkozó adatok, kivéve. ha a

közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a ked-

vezményezett lemond
Az államháztartás pénzeszközeí fel-IA döntés meghoza A közzétételtkö
használásával, az államháztartáshoz talát követő hatva veti 5 évig
tartozó

vagyonnal történő

gazdálko-jnadík napig

dással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgál- l
tatán megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon

vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések megnevezése(típusa), tárgya. a szerződést kötő felek neve, al
szerződés értéke, határozott

időre kö-

tött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló
201 5. évi CXLlll. törvéllE9:q
ll.l..be=

kezdés ö) pontja szerinti beszerzések
és az azok eredményeként kötött szer-l
ződések adatai kivételével A szerződés
értéke alatt a szerzé3déstárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci
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vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni:
Az időszakonként visszatérő - egy évnél
Ihosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor

az el-

lenszolgáltatás egy évre számított öszszegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazonszerzé5dőféllel
kötött azonos tárgyú szerzé5désekértékét egybe kell számítani
5

A koncesszióról szi<é...!érve!)kben Negyedévente
meghatározott nyilvánosadatok(p.ályázatí kiírások. pályázók adatai, az elbírá-

lásról készített emlékeztetők, pályázat
eredménye)
6

A közfeladatot ellátó szerv által nem INegyedévente
alapfeladatai ellátására(így különösen

egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-

képviseleti szervei számára. foglalkoztatottjaí, ellátottjai oktatási. kulturális{
szociális és sporttevékenységet segítő

A k(]lön jogszabályban

megha-

tározott ideig,de
legalább l évig
archívumban tartásával

A külön jogszabályban

megha-

tározott ideig, de
legalább l évig
larchívumban tartásával

szervezet támogatására, alapítványok
által ellátott

feladatokkal

összefüggés

kifizetésre) fordított, ötmillió forintot

7.

8

meghaladó kifizetések
J.......................]
Legalább l évig
IAz Európai Unió támogatásával megva- Negyedévente
archívumban tarlósuló fejlesztések leírása, az azokra votásával
natkozó szerződések
'h.egalább l évig
Közbeszerzési nformációk (éves terv, INegyedévente
archívumbantarjösszegzés az ajánlatok elbírálásáról,a
tásával
megkötött szerződésekről)
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