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KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉNEK TOVÁBBÁ AZ 

ELEKTRONIKUSAN KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK 

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 

SZABÁLYZATA  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Itv.) 30. § (6) bekezdés alapján – figyelemmel az Itv. 26.§-ára, a közérdekű adatok 

elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék 

adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendeletre, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontjára és Magyarország Alaptörvény VI. cikkére –, 

Kiskunhalas Város Önkormányzatánál és a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál a 

közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, valamint az elektronikusan 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjére az alábbi Szabályzatot 

adom ki. 

1. A szabályzat célja 

1.1. A Szabályzat célja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal működése során keletkező közérdekű adatok nyilvánosságát 

biztosítsa, meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

teljesítésének rendjét, az elektronikusan kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra 

hozatalának rendjét, valamint annak biztosítása, hogy a törvényi szabályozás keretei között 

személyes adatával mindenki maga rendelkezzen és a közérdekű adatokat mindenki 

megismerhesse.  

1.2. Adatkezelő lehet a polgármester, a jegyző. Az Adatkezelő a közérdekű adatokat a Hivatal 

útján kezeli.  

2. A szabályzat hatálya 

2.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10.§ alapján a 

gazdasági szervezetnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr) 9. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatait Kiskunhalas Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 

vonatkozásában a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

látja el.  

2.2. Ebből eredően ezen közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, 

továbbá, az elektronikusan kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának 

rendjéről szóló szabályzat hatálya  

─ Kiskunhalas Város Önkormányzatára, valamint  

─ Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.  

Ahol jelen szabályzat Hivatalt említ azon szabályozásokat az Önkormányzatra is 

alkalmazni kell. 
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2.3. E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az Önkormányzat, valamint a Hivatal  

- kezelésében lévő közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok, valamint a Hivatal 

köztisztviselőinek, munkavállalóinak (továbbiakban: köztisztviselő) közérdekből 

nyilvános adata (továbbiakban együtt: közérdekű adat) igénylésénél, továbbá  

- hatásköre és illetékessége szerint kezelésében álló közérdekű adatok közzétételénél.  

2.4. A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az Önkormányzat, valamint a Hivatal 

kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények (a továbbiakban: 

adatigénylés) teljesítésekor, függetlenül attól, hogy az adatigénylő az adatigénylést a 

közfeladatot ellátó szervekhez közvetlenül nyújtotta be, vagy más szerv a hozzá benyújtott 

igényt a közfeladatot ellátó szervekhez továbbította. 

2.5. Az Itv. 27. § (8) bekezdése értelmében, nem terjed ki a Szabályzat hatálya a közhitelű 

nyilvántartásból történő – külön törvényben szabályozott – adatszolgáltatásra. 

3. Értelmező rendelkezések 

3.1 Az értelmező rendelkezések tekintetében az Itv. 3. §-a az irányadó. 

4. Közérdekű adatok köre 

4.1 Az Adatkezelő, mint helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 

egyéb közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben, így különösen:  

a) az önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, 

b) az önkormányzati vagyon kezelésére,  

c) a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre,  

d) a piaci szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy 

kizárólagos jogok biztosítására  

vonatkozóan köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors 

tájékoztatását.  

4.2 Az Adatkezelő rendszeresen elektronikusan vagy más módon az Itv-ben meghatározott 

terjedelemben közzéteszi, továbbá erre irányuló igény esetén jelen szabályzat 5. pontjának 

rendelkezései szerint hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb, így 

különösen: 

a) a hatáskörére,  

b) illetékességére,  

c) szervezeti felépítésére,  

d) szakmai tevékenységére,  

e) annak eredményességére is kiterjedő értékelésére,  

f) a birtokában lévő adatfajtákra,  

g) és a működéséről szóló jogszabályokra,  

h) valamint a gazdálkodására  

vonatkozó adatokat.  

  



Közérdekű adatok megismerésének szabályzata oldal 6 

 

4.3 Az Adatkezelőnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki 

megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állami- vagy 

szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség 

alapján minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot – az 

adatfajták meghatározásával – törvény  

a) honvédelmi;  

b) nemzetbiztonsági;  

c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében; 

d) környezet vagy természetvédelmi érdekből; 

e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;  

f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra;  

g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel; 

h) szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel 

korlátozza.  

4.4 Az Adatkezelő a döntés megismerésére irányuló igényt a döntés meghozatalát követően 

elutasíthatja, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat 

megismerése a közfeladatot ellátó szerv 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 közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése 

5.1 A közérdekű adatok szolgáltatásáért, valamint az elektronikusan kötelezően közzéteendő 

adatok nyilvánosságra hozataláért felelős szervezeti egységek és személyek (továbbiakban 

adatfelelős) kijelölését az 1. melléklet tartalmazza. 

5.1.1 A közérdekű adatok megismerését valamennyi államháztartási körbe tartozó szervnek 

kötelessége elősegíteni. E feladatra megfelelő (információs jogokra is kiterjedő) 

szakértelemmel, illetve végzettséggel rendelkező személyek kerültek kijelölésre.  

5.2 Az Itv. 25/L.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal közfeladatot ellátó szerv, ezért 

kötelező az adatvédelmi tisztviselő kijelölése (lásd: 1. melléklet).  

5.2.1 Az adatvédelmi tisztviselő jogszabályban meghatározott feladatait az Itv. 25/M.§ (1) 

bekezdése tartalmazza.  

5.3  Az igények fogadása  

5.3.1. Az Adatkezelő a következő módon fogadja a közérdekű adat megismerésére irányuló 

igényeket: 

a) a www.kiskunhas.hu weboldalon a Közérdekű adatok menü pont II. Tevékenységre, 

működésre vonatkozó adatok fejezet, X. Közérdekű adatok igénylése pont, 1. A 

közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje alpont alatt 

közzétett, a jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével: 

• postai levélben Kiskunhalas Város Önkormányzatához, vagy a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatalhoz címezve (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.),  

• telefaxon,  

• elektronikusan, 

• személyesen benyújtva, illetve  

b) szóban (távbeszélőn) előterjesztve.  
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5.3.2. A szóbeli igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha  

a) az igényelt adat az Önkormányzat honlapján már közzétételre került,  

b) az alkalmazott jogszabályra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető és az 

igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő,  

c) az igényelt adat a Hivatal munkatársainak nevére, beosztására, hivatali 

elérhetőségére vonatkozik, 

d) az igény a Hivatal hatáskörére, eljárására, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó 

általános tájékoztatással teljesíthető, 

e) az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő, 

f) az adatigénylés arra irányul, hogy egy adott ügy folyamatban van-e — ebben az 

esetben a szóbeli adatszolgáltatás nem terjedhet túl ezen tény közlésén (a hatósági 

eljárás harmadik személy általi megismerésére az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak). 

5.3.3. A kérelmező az igénylésben köteles az általa igényelt közérdekű adatot egyértelműen 

és pontosan, beazonosíthatóan megjelölni. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az 

adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására. 

5.3.4. Amennyiben az igény szóban nem teljesíthető, az igényről feljegyzést kell készíteni és 

az igénylőt lehetőleg már az igény előterjesztésekor nyilatkoztatni kell az 5.4.3., 5.4.6. 

és 5.4.8. pontok szerinti körülményekről. 

5.3.5. Az elektronikus úton előterjesztett igényt papírra ki kell nyomtatni. 

5.3.6. Az igények 5.3.1 pontban megjelölt formában benyújthatók, de azoknak minden esetben 

tartalmazniuk kell a 2. sz. melléklet szerinti információkat. 

5.3.7. A közérdekű adatok egyedi igénylésével kapcsolatos feladatokat a hivatal azon 

szervezeti egységei látják el, amelyek feladatkörében a kért adat keletkezett. 

5.3.8. A szervezeti egység vezetője, amennyiben megállapítja, hogy az igényelt adat a 

szervezeti egységnél nem áll rendelkezésre, az igényt 3 napon belül köteles a tárgykör 

szerint illetékes szervezeti egységhez továbbítani.  

5.3.9. Az igény előterjeszthető az igénylő anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven, az 

adatszolgáltatást azonban magyar nyelven kell teljesíteni. 

5.3.10. Ha az igény nem magyar nyelvű, intézkedni kell annak lefordítása iránt. A fordításhoz 

elsősorban a köztisztviselők nyelvismeretére kell támaszkodni, ennek hiányában a 

feladattal külső szakembert kell megbízni.  

5.3.11. Az igénylés teljesítésének határideje az igény megérkezését követő napon kezdődik, 

amennyiben az igénylés nem hiányos, hibás vagy amennyiben más eljárási cselekmény 

nem szükséges az igényteljesítési eljárás lefolytatásához. 

5.4 Az igények elbírálása és teljesítése  

5.4.1. A közérdekű adatok szolgáltatására kijelölt felelős az igényt – annak tartalma alapján – 

az iktatást követő 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy  

a) az igényelt adatok pontosan beazonosíthatók-e,  

b) az igényelt adatoknak ki a kezelője,  

c) az igényelt adatok közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek-e,  

d)  megtalálhatók-e az internetes webhelyen, 

e) a kért módon vannak-e tárolva az Adatkezelőnél, vagy feldolgozásuk szükséges-e,  

f) az igénylő elérhetősége tisztázott-e,  

g) a tájékoztatást milyen formában, módon kéri,  

h) az adatszolgáltatás teljesítése okoz-e az Adatkezelőnek külön költséget, ha igen, 

akkor ennek megtérítését az igénylő vállalja-e.  

5.4.2. Az adatszolgáltatást a kiadmányozási utasításoknak megfelelően kell előkészíteni. 
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5.4.3. Ha az igény a kért módon nem teljesíthető, az igénylővel – elsősorban telefonon vagy 

e-mailben – fel kell venni a kapcsolatot, és a hiányzó adatokra vonatkozóan 

nyilatkozattételre kell felhívni. Amennyiben az igénylő nem tudja a kért adatokat 

pontosan megjelölni, az adat szolgáltatásáért felelős köteles segítséget nyújtani.  

Az intézkedésről feljegyzést kell készíteni. Ha az igénylő a felhívásban megadott 

határidőn belül nem nyilatkozik, az adatfelelős a rendelkezésre álló adatok alapján 

teljesíti az igényt. 

5.4.4. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv 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. 

5.4.5. Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv 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.  

5.4.6. Az igénylőtől egyértelmű 8.2. pont szerint részletezett nyilatkozatot kell kérni a 

tekintetben, hogy a költségek ismeretében fenntartja vagy módosítja-e igényét. 

Amennyiben a költségek megtérítését nem vállalja, közölni kell, hogy az igényelt 

adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, ami nem okoz meg nem 

térülő költséget az Adatkezelőnek. Ha vállalja a költségek megtérítését, közölnie kell a 

személyazonosító adatait. A kötelezettségvállalást lehetőleg írásban (postai levél, 

telefax, e-mail) kell teljesíteni.  

5.4.7. Amennyiben olyan adat megismerésére irányul az igény, amelyet az adatot kezelő szerv 

honlapján már közzétett, az adatok szolgáltatása helyett - a fellelhetőséget is ideértve - 

az igénylőt erről tájékoztatni kell. 

5.4.8. Ha a kért adatot nem a polgármester, vagy a jegyző kezeli, akkor erről a tényről a 

közérdekű adatok szolgáltatásáért kijelölt felelős személy a lehető legrövidebb időn 

belül, de legfeljebb 8 naptári napon belül tájékoztatja az igénylőt.  

5.4.9. Az igényt el kell utasítani, ha a kért adatok nem közérdekű adatok, vagy nem 

közérdekből nyilvános adatok. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak 

indokaival együtt 8 napon belül írásban – amennyiben az igényben elektronikus 

levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.  

5.4.10. Az adatigénylésnek a Hivatal nem köteles eleget tenni az Infotv. 29.§ (lb) pontja szerint, 

ha az igénylő természetes személy nem adja meg nevét, nem természetes személy 

igénylő esetén megnevezését, azt az elérhetőséget, amelyen számukra az 

adatigényléssel  kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható, valamint a 

lakcímet/székhelyet, mely adatoknak a rögzítése a Számviteli törvény szerint szükséges 

a közérdekű adatigénylés kapcsán kiállított számlákhoz. 

5.4.11. 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 fogalmazta meg. 
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5.4.12. Az adatszolgáltatást az adat szolgáltatásáért felelős úgy köteles előkészíteni, hogy a 

közérdekű adat megismerésére irányuló igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tudjon tenni. 

5.4.13. A tájékoztatásnak – lehetőség szerint – az igénylő által kívánt technikai eszközzel és 

módon kell eleget tenni (postai levélben, telefaxon, e-mailben).  

5.4.14. Az adatfelelős az adatigénylő számára az adatokba történő betekintést ügyfélfogadási 

időben biztosítja. 

5.4.15. Ha az igény csak részben teljesíthető, az igénylőt tájékoztatni kell a nyilvánosságra 

hozatalban korlátozott adatok köréről és megismerhetőségének módjáról. Az 

adatszolgáltatás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ha a közérdekű adatot 

tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, akkor 

a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.  

5.4.16. Az ügyintézés során az Itv. 29. §-ában írt határidők betartására fokozottan figyelni kell. 

Ennek érdekében az igénylővel való kapcsolatfelvételnek, illetve részletes nyilatkozata 

beszerzésének, az igény megérkezésétől számítva, legkésőbb 5 napon belül meg kell 

történnie. 

5.4.17. A jegyző rendszeresen ellenőrzi a szabályzatban foglaltak teljesítését. Ennek érdekében 

a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekről és az Itv. végrehajtásával 

összefüggő kötelezettségek teljesítéséről az Osztályvezetők és Csoportvezetők évente 

jelentést készítenek a jegyző részére a tárgyévet követő év január 31-ig az alábbi 

adattartalommal:  

a) adatigénylések száma tárgykör megjelöléséve, 

b) adatszolgáltatás formája és az igénylők által megtérített költségek összege, 

c) elutasított igények és azok indokai.  

5.4.18. A jegyző évente, az adatvédelmi biztos közleményében meghatározott időpontig értesíti 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az elutasított igényekről, 

valamint az elutasítások indokairól. 

6. Az Igénylő jogorvoslati lehetősége 

6.1 Az Adatfelelős köteles tájékoztatni az Igénylőt arról, hogy amennyiben a közérdekű adatra 

vonatkozó kérelmét nem teljesítik, a megtagadás közlésétől, ennek elmaradása esetén a 

kérelem előterjesztésétől számított 15 napos határidő eredménytelen elteltétől számított 30 

napon belül bírósághoz fordulhat. 

6.2 A perek elkerülése érdekében az Adatfelelős a kérelem teljesítésének elutasításakor a 

megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát indokolni köteles. 

6.3 Ha a bíróság az Igénylő kérelmének helyt ad, határozatában az Adatkezelőt a kért közérdekű 

adat közlésére kötelezheti. 

7. Adatvédelmi előírások 

7.1 A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az 

elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes 

adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az az igények teljesítéséhez, illetve az igény 

teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az Itv. 29. § (1) 

bekezdésében meghatározott idő elteltét, illetve a költségek megfizetését követően az 

igénylő személyes adatait törölni kell. 
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7.2 Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai 

csak annyiban kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges 

költségek megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges.  

8. Az adatszolgáltatás költsége 

8.1 A Hivatal a jogszabályi lehetőségénél fogva az adatigénylés teljesítéséért az azzal 

kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően — költségtérítést állapít meg. A 

költségtérítés összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja.  

8.2 Az igénylő a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül aláírásával ellátott, 

eredeti, vagy elektronikus úton szkennelve a Hivatal részére eljutatott, egyértelmű 

szándéknyilatkozatával nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás 

megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő 

időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha 

az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 

15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni. Az igény teljesítési határidő 

a költségtérítés teljesítését követő napon kezdődik. 

8.3 Az igény teljesítését a szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott adatfelelős személy a 

2. melléklet szerinti adatlap eredeti példányán a másolt oldal, illetve darabszám 

feltüntetésével igazolja. 

8.4 A közérdekű adatról készített másolatért fizetendő költségtérítés, a kézbesítésért fizetendő 

költségtérítés, valamint az esetleges munkaerő ráfordítás költségének mértékét jelen 

szabályzat 3. melléklete tartalmazza. 

8.5 A költségtérítés összegét számla alapján átutalással kell megfizetni. 

8.6 A számla kiállításának alapjául az igénylő aláírásával ellátott, 8.2. pont szerinti egyértelmű 

szándéknyilatkozata, mint teljesítés-igazolás szolgál, amelyben arról nyilatkozik az igénylő, 

hogy az adatigénylés teljesítéséért az azzal kapcsolatban felmerült költségtérítést meg 

kívánja fizetni. 

8.7 A költségtérítés összegét a szabályzat 4. mellékletét képező „Elszámoló ív”-en kell 

megállapítani. 

9. A közzétételi lista és az adatok karbantartása 

9.1 A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján a közzétételi listát a rendelet 2. mellélete 

tartalmazza. 

9.2 A közzétételre, helyesbítésre, frissítésre kerülő adatokat az 1. mellékletben meghatározott 

személyek küldik meg az 1. mellékletben szereplő Adatközlésért felelső személynek. 

9.3 A Adatközlésért felelső személy az adatokat haladéktalanul megjeleníti a honlapon. 

9.4 Az Adatfelelős a szervezeti egységéhez tartozó közzétételi egység adatainak a változását 

nyomon követi és azokat a jogszabályban meghatározott időközönként megküldi az 

Adatközlésért felelős részére. Az Adatfelelős a honlapon történő közzétételt követően az 

adatok pontosságát vissza ellenőrzi. 
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10. A közérdekű adatok közzétételének rendje  

10.1. Az elektronikus információszabadság elvének megfelelően a Hivatal – külön erre 

irányuló kérelem nélkül – internetes honlapján (www.kiskunhalas.hu) közzéteszi:  

a. a közérdekű adatok egyedi adatigénylési rendjére vonatkozó - az Infotv. 34. § (3) 

bekezdése szerinti –, tájékoztatót az adatigénylés benyújtására biztosított 

elérhetőségekkel, valamint az igénybejelentő lapot (közérdekű adatok menü pont II. 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok fejezet, X. Közérdekű adatok igénylése 

pont, 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje alpont 

alatt közzétett, a jelen szabályzat 2. mellékletét képező nyomtatvány),  

b. az Infotv. 1. mellékletében rögzített általános közzétételi listában meghatározott adatokat 

(a továbbiakban: 4. melléklet általános közzétételi lista),  

c. a jegyző által közzéteendővé nyilvánított adatokat (egyedi közzétételi lista), és  

d. a közbeszerzésekről szóló törvény által meghatározott adatokat.  

10.2.  A Hivatal a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső 

rendszerrel, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján az egységes 

közadatkereső rendszer (https://www.kozadat.hu/kereso/) és a központi elektronikus jegyzék 

teljeskörűségének biztosítása céljából bejelenti az informatikáért felelős miniszternek a 

következő adatokat:  

a. az adatfelelős nevét és székhelyét, az adatfelelőssel való kapcsolattartás adatait 

(elérhetőség), és  

b. nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Infotv. 33. § (2) bekezdése szerinti szervnek vagy 

egyéb, az Infotv. 33. § (2) bekezdésében nem nevesített közfeladatot ellátó szervnek 

minősül-e.  

10.3. 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.  

10.4. Az Info tv. 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.  

11. A közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörök  

11.1. A Hivatal a közzétételi kötelezettségének a www.kiskunhalas.hu internetes portálon (a 

továbbiakban: Honlap) tesz eleget, az ide feltöltött adatok elérhetőségét pedig a Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működtetett 

www.kozadattar.hu oldalra tölti fel.  
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11.2. Az adatfelelős feladatai: 

11.2.1. A közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője (Önkormányzat esetén a 

polgármester, Hivatal esetében a jegyző) — adatközlő közreműködésével gondoskodik 

a közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről.  

11.2.2. A jegyző által kijelölt személyek, mint adatfelelősök gondoskodnak a közzétételre 

kerülő közérdekű adatok pontosságáról, szakszerűségéről és időszerűségéről. 

11.2.3. A Hivatal adatfelelősei a jogszabályban meghatározott időközönként összegyűjtik, 

összeállítják a jogszabályban meghatározott közzétételi egységekre vonatkozó, 

frissítendő közzétételre szánt adatokat, és elektronikus úton megküldik a Jegyző által 

kijelölt munkatárs - közzététellel kapcsolatos feladatok felelőse - részére elektronikus 

úton. A Jegyző által kijelölt munkatárs az adatokat haladéktalanul megjeleníti a 

honlapon. Az adatfelelős a honlapon történő közzétételt megelőzően és azt követően az 

adatok pontosságát vissza ellenőrzi. 

11.2.4. A közzétett közérdekű adatok pontatlanná, tévessé vagy időszerűtlenné válása esetén, 

illetve ilyen közérdekű adatok feltárása esetén az adatfelelős állítja elő a helyesbített 

vagy frissített közérdekű adatokat tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott 

közzétételi egységeket, és azokat - közzététel végett - átadja az adatközlőnek. 

11.2.5. Az adatfelelősök jegyzékét a 1. melléklet tartalmazza, 

 

11.3. A közzététellel kapcsolatos feladatok felelőse (továbbiakban: adatközlésért felelős) a 

Hivatal köztisztviselője (lásd: 1. melléklet), aki gondoskodik a közzétételre kerülő közérdekű 

adatok pontosságáról, szakszerűségéről és időszerűségéről.  

 

11.4. Az irányító szerv adatközlésért felelős ügyintézőjének feladata:  

a) ellenőrzi a közzétételi egységek leíró adataira meghatározott formátumok 

megfelelősségét,  

b) folyamatosan gondoskodik arról, hogy a honlapon valamennyi közérdekű adat elérhető 

legyen,  

c) biztosítja, hogy az elérhetővé tett közérdekű adatok megegyezzenek az adatfelelős által 

közzététel végett átadott közérdekű adatokkal.  

d) az adatközlésért felelős az adatfelelőstől kapott adatokat az adatfelelős és a közzététel 

idejének megjelölésével közzéteszi,  

e) az adatfelelős köteles az eljuttatott és a közzétett adatok egyezőségét ellenőrizni.  

 

11.5. A közzététellel, helyesbítéssel, frissítéssel és eltávolítással kapcsolatos feladatok:  

a) A honlapon szereplő adatok törlése, módosítása, cseréje az adatközlésért felelős 

ügyintéző és az adatfelelős együttes felelősségi körébe tartozik.  

b) Az adatközlésért felelős kizárólag az adatfelelős rendelkezése alapján változtathatja a 

honlapon lévő közzétételi listát.  

c) Az adatközlésért felelős az adatfelelős által meghatározott időpontig módosítja a 

közzétételi listát.  

d) Az adatközlésért felelős az adatközlőhöz elektronikus úton (vagy elektronikus 

adathordozón) juttatja el a közérdekű adatokat.  

 

11.6.  Az általános közzétételi lista az Info tv. 1. mellékletében található.  
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11.7.  Az Info tv. 35. § (4) bekezdése alapján az elektronikusan közzétett adatok – ha törvény 

vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a honlapról nem távolíthatók el. A szerv 

megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.  

12. Az ellenőrzés rendszere  

12.1. A Hivatali vezetője vizsgálja az Infotv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek 

teljesítését.  

12.2. Ellenőrzi annak végrehajtását, hogy a közfeladatot ellátó szerv ügyintézői szervezeti 

egységei eleget tesznek-e az elektronikusan kötelezően közzéteendő adatok közzétételére 

vonatkozó kötelezettségüknek.  

12.3. Hiányosság észlelése esetén 15 napos határidővel intézkedésre hívja fel az érintett 

ügyintézőket, szervezeti egység vezetőjét.  

12.4. Az ügyintézési határidő leteltét követően az intézkedés teljesítésének ellenőrzésére 15 

napon belül utóellenőrzést végez. A hiányosság további fennállása esetén 8 napos határidővel 

intézkedésre hívja fel az érintett ügyintézőt, szervezeti egység vezetőjét.  

13. Záró rendelkezések 

13.1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre elsősorban az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a közérdekű 

adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi 

jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. 

(XII. 25.) Kormányrendelet, a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges 

közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet, a közérdekű adat iránti igény 

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

Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 

13.2. Jelen Szabályzat 2021. július 08. napjától hatályos. 

13.3. Jelen Szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a 2017. január 01. napjától hatályos 

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat és a közérdekű adatok megismerésére 

irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 1/2008. számú Jegyzői Intézkedés. 

Kiskunhalas, 2021. július 08. 

Fülöp Róbert Kollárné Dr. Lengyel Linda 

polgármester jegyző 
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1. melléklet 

A közérdekű adatok szolgáltatásáért felelős személyek 

2021. július 8. napjától 

Szervezeti egység megnevezése Közérdekű adat szolgáltatásáért felelős 

(adatfelelős) személy megnevezése 

Jegyzői titkárság Dr. Rékasi Cecília, aljegyző 

Városfejlesztési és Üzemeltetési és 

Főépítészi Osztály 
Tóth Péter, osztályvezető 

Fejlesztési és Beruházási csoport Dervaderics-Kurucz Brigitta 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Szécsényi Zsolt, osztályvezető 

Költségvetési csoport Paska Istvánné, csoportvezető 

Könyvelési csoport Madaras Melinda, csoportvezető 

Adócsoport Dutkay Lóránt, csoportvezető 

Hatósági csoport Dr. Gyenizse Katalin, csoportvezető 

Szociálpolitikai csoport Czeglédi Edit, csoportvezető 

Önkormányzati rendészeti csoport Rencsár József, csoportvezető 

Adatközlésért felelős személy: Darányi Lili általános igazgatási ügyintéző 

Adatvédelmi tisztviselő: Szabó Péter informatikus 

  

http://kiskunhalas.hu/varoshaza/hivatal/szervezeti_felepites/jegyzo/varosfejlesztesi_uzemeltetesi_es_foepiteszi_osztaly/fejlesztesi_es_beruhazasi_csoport/csoportvezeto_dervaderics-kurucz_brigitta
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2. melléklet  

KÖZÉRDEKŰ ADAT MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYBEJELENTŐ LAP 

Az igénylő személy vagy szervezet neve:  

……………………………………………………………………………………………… 

Az igényelt közérdekű adat(ok) konkrét megjelölése:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Az adatkérés időpontja: …………………………..……………………………………… 

Az adatkérés teljesítésének módja:  

Az adatokról szóbeli tájékoztatást kérek: 

Az adatokat megtekintésre kérem rendelkezésre bocsátani:  

Az adatokról másolat készítését igényelem:  

Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni az alábbi rovatokat!  

(A másolatok átadására csak egyféle – Ön által választott módon – van lehetőség!)  

Az elkészített másolatot  

személyesen  postai úton,  e-mail címen keresztül  

veszem át.  

A következő címen, illetőleg személyes átvételkor a következő elérési helyen kérek értesítést:  

Telefonszám: …………………………………………………………………………………… 

Cím: …………………………………………………………………………………………….. 

E-mail cím: ……………………………………………………………………………………... 

(E rovatok közül értelemszerűen csak egyet szükséges kitölteni!)  

Az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését vállalom.  

….……………………………… 

Igénylő  

A kért adatszolgáltatást ….db…….…..kiadásával teljesítettem / nem teljesítettem.  

………………………………….  

Adatfelelős 
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3. melléklet 

A közérdekű adatról készített másolatért fizetendő költségtérítés mértéke  

2021. július 08-től 

Adathordozó megnevezése Ft/db + ÁFA 

A4-es oldal másolása 12 Ft + Áfa 

A/3-as oldal másolása 24 Ft + ÁFA 

A/4-es színes oldal másolása 130 Ft + ÁFA 

A/3-as színes oldal másolása 260 Ft + ÁFA 

CD-re írás 580Ft +ÁFA 

 

A másolatkészítéshez szükséges eszközök rendelkezésre állásának átmeneti vagy tartós 

hiánya esetén a fentiektől eltérően az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költségeként 

a közvetlenül a másolatkészítés érdekében felmerült, ahhoz feltétlenül szükséges, 

bizonylattal igazolt költség vehető figyelembe. 

A papír alapon nyújtott másolat költsége csak az adatigénylés teljesítéséhez szükséges 

másolt oldalak azon része tekintetében vehető figyelembe, amellyel a másolt oldalak száma 

a tízet meghal adja. 

Kézbesítési költségek mértéke 

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költségeként legfeljebb az alábbi 

mértékek vehetők figyelembe: 
- az adatigénylő részére postai úton, Magyarország területén belül való kézbesítés esetén a 

hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja,  
- az adatigénylő részére postai úton, külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai 

szolgáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményre 

vonatkozó postai szolgáltatás díja.  

Munkaerő ráfordítás költsége 

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás összes költségeként 

legfeljebb munkaóránkként átlagosan 4400 Ft vehető figyelembe. (Infotv. 29.§ (4) bekezdés) 
A munkaerő ráfordítás költségének számításához a 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet 3.§ 

és 4.§ előírásai az irányadóak.  

Amennyiben a megállapított költségtérítés összege nem haladja meg az 5000 Ft-ot, annak 

előzetes megfizetésétől nem lehet függővé tenni az adatigénylés teljesítését.  
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4. melléklet 

Elszámoló ív 

a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 

költségtérítéséhez 

 

Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem benyújtója:    

……………………………………………………………………………………………..  

Kért közérdekű adat tartalma: …………………………………………………  

Számlázási cím: ……………………………………………………………….  

Az adatok meghatározott szempontok szerinti előállítását, csoportosítását végző személy(ek) : 

……………………………………………..  

……………………………………………..  

Költségtérítés összege:  

1.)     Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége: ………………….. Ft  

2.)    Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének 

költsége:                                                                                   …………………. Ft         

3.)    Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége:  

a)      Az adatigénylés teljesítésére fordított munkaórák száma: ………  

b)      Egy órára eső illetmény:                                                   …………….Ft  

c)      Megtérítendő illetmény összege:                                      …………….Ft  

d)      ….. % szociális hozzájárulás (c. pont után)                     ……………. Ft  

e)       ….. % munkaerő piaci járulék (c. pont után)                  ……………. Ft  

f)       c+d+e)                                                                              ……………. Ft  

4.)     Költségtérítés összesen (1+2+ 3f):                                   ……………. Ft            

   

Az adatok meghatározott szempontok szerinti előállítását, csoportosítását végző személy(ek) 

munkaidő ráfordítását igazolom.  

………………, 2021. …………  

                                                                                  ……………………….  

                                                                                               aláírás  

A költségtérítés összegét kiszámította:  

   

……………….., 2021. ……………..  

                                                                                  …………………………  

                                                                                             aláírás  

  Amennyiben több, különböző illetménnyel foglalkoztatott személy végezte az adatok 

másolását, úgy a 3. pontot személyenként kell kidolgozni.   
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 

július 8-tól hatályos  
Közérdekű adatok megismerésének továbbá a kötelezően közzéteendő adatok 

nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatában foglaltakat megismertem. 

Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartani.   

Név  Feladat,  

hatáskör  

Dátum  Aláírás  

Dr. Rékasi 

Cecília 
Jegyzői titkárság, aljegyző 

  2021. július 8.    

Tóth Péter 

Városfejlesztési és 

Üzemeltetési és Főépítészi 

Osztály, osztályvezető 

2021. július 8.    

Dervaderics-

Kurucz Brigitta 

Fejlesztési és Beruházási 

csoport, csoportvezető 

2021. július 8.    

Szécsényi Zsolt 
Pénzügyi és Gazdálkodási 

Osztály, osztályvezető 

2021. július 8.    

Paska Istvánné  
Költségvetési csoport, 

csoportvezető 

2021. július 8.    

Madaras Melinda 
Könyvelési csoport, 

csoportvezető 

2021. július 8.    

Dutkay Lóránt Adócsoport, csoportvezető 2021. július 8.    

Dr. Gyenizse 

Katalin 

Hatósági csoport, 

csoportvezető 

2021. július 8.    

Czeglédi Edit 
Szociálpolitikai csoport, 

csoportvezető 

2021. július 8.    

Rencsár József 
Önkormányzati rendészeti 

csoport, csoportvezető 

2021. július 8.    

 

http://kiskunhalas.hu/varoshaza/hivatal/szervezeti_felepites/jegyzo/varosfejlesztesi_uzemeltetesi_es_foepiteszi_osztaly/fejlesztesi_es_beruhazasi_csoport/csoportvezeto_dervaderics-kurucz_brigitta
http://kiskunhalas.hu/varoshaza/hivatal/szervezeti_felepites/jegyzo/varosfejlesztesi_uzemeltetesi_es_foepiteszi_osztaly/fejlesztesi_es_beruhazasi_csoport/csoportvezeto_dervaderics-kurucz_brigitta

