Páty Község Önkormányzat Jegyzőjének
2/2010. utasítása
a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének valamint a
közzétételi kötelezettség teljesítésének rendjéről

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) 20. § (8) bekezdésében valamint az elektronikus
információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban Eitv.) 4. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények,
valamint a közzétételi kötelezettség teljesítésének rendjére vonatkozó szabályok az alábbiak
szerint kerülnek meghatározásra.
1. A szabályzat célja, hatálya
1.1. A szabályzat célja, hogy Páty Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
vonatkozásában meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjét, valamint a törvényben előírt közzétételi kötelezettség teljesüljön.
1.2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános
adatok, valamint az Eitv. mellékletében (általános közzétételi listában) felsorolt adatok teljes
körére.
1.3. Az Avtv. 22. §-a értelmében e szabályzat rendelkezései nem alkalmazandók a közhitelű
nyilvántartásból történő – külön törvényben szabályozott – adatszolgáltatásra.
1.4. A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok
megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
2. Alapfogalmak
E Szabályzat alkalmazása során:
1. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó személy, aki az egyedi adatigényléshez és az
adatkezelési, közzétételi műveletekhez kapcsolódó feladatokat elvégzi
2. adatközlő: az a szervezet, amely az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait a honlapon
közzéteszi
3. adatkezelő: Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
3. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a
tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy
formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy
gyűjteményes jellegétől
4. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli

5. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése
3.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt
nyújthat be. A szóbeli igényről feljegyzést kell készíteni, az elektronikus úton érkezett igényt
ki kell nyomtatni. Bármilyen formában érkezett az igény, azt – az igényelt adat típusától
függően – az illetékes szervezeti egység kijelölt adatfelelőse nevére haladéktalanul iktatni
kell. Amennyiben az igényből az illetékes adatfelelős nem állapítható meg, a kijelölésről a
Jegyző intézkedik.
3.2. A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt a lehető legrövidebb időn belül
teljesíteni kell, de legfeljebb – a Hivatalhoz érkezéstől számított – 15 napon belül kell eleget
tenni.
3.3. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási
módjától függetlenül az igénylő költségtérítés ellenében másolatot kaphat.
A másolat készítésének költségét – az önköltség számítás szabályai szerint - a Pénzügyi Iroda
állapítja meg. A felmerült költséget az igénylő – a teljesítés előtt - a házi pénztárba történő
befizetéssel vagy postai csekken fizeti meg. Másolat igénylése esetén az igénylővel
haladéktalanul közölni kell a felmerülő költségek összegét és nyilatkoztatni kell, hogy annak
megfizetését vállalja-e.
3.4. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető vagy
más személy jogait sértő adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot
felismerhetetlenné kell tenni.
3.5. Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem
jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az
adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában
nem lehet eleget tenni.
3.6. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban
vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton
értesíteni kell az igénylőt. A megtagadásról alakszerű határozati formában kell rendelkezni. A
határozatot az illetékes szervezeti egység adatfelelőse kiadmányozza, a Titkárság esetében a
Jegyző. A megtagadásról hozott határozat tervezetet – az igény beérkezésétől számított
legkésőbb 6. napig - kiadmányozás előtt a Jegyzőnek be kell mutatni.
3.7. A közérdekű adat megismerése iránti igényteljesítése nem tagadható meg azért, mert a
nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven
fogalmazza meg.
3.8. Az igény nem vonatkozhat olyan adat összegyűjtésére, csoportosítására, mely ebben a
formában nem áll az adatkezelő (adatfelelős) rendelkezésére, továbbá az adatkezelő nem
köteles adat előállítására. Az adatfelelős megtagadja az igény teljesítését akkor is, ha a kért
adatok nem közérdekű adatok, vagy azt nem az adatkezelő kezeli. Ez utóbbi esetben - az
indoklásban – az igénylőt tájékoztatni kell, mely adatkezelő szervtől igényelheti az adatokat.

3.9. Az adatfelelősök minden év január 15-ig beszámolót készítenek a Jegyzőnek az előző
évben elutasított igényekről, az elutasítás indokairól. A beszámolóhoz csatolni kell a
megtagadó határozatok másolatát is. A Jegyző az Avtv. 20. § (9) bekezdése szerint készíti el
és küldi meg az összefoglaló értesítését az Adatvédelmi Biztos számára.
4. Jogorvoslat a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatban
4.1. Ha az igénylő közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő a
megtagadás közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén az igény előterjesztésétől számított 15
napos határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
4.2. A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatkezelő köteles bizonyítani.
4.3. Ha a bíróság az igénynek helyt ad és az adatkezelőt a kért adat közlésére kötelezi, ez
esetben a közlést haladéktalanul teljesíteni kell.
5. A közzétételi lista és az adatok karbantartása
5.1. Az Eitv. alapján az önkormányzat közzétételi listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
5.2. A közzétételre, helyesbítésre, frissítésre kerülő adatokat az 1. sz. mellékletben
meghatározott időben a meghatározott személyek (adatfelelősök) küldik meg az adatközlőnek
elektronikus úton.
5.3. Az adatfelelős a szervezeti egységhez tartozó közzétételi egység adatainak a változását
nyomon követi és azokat a jogszabályban meghatározott időközönként megküldi az adatközlő
részére. Az adatfelelős a honlapon történő közzétételt követően az adatok pontosságát
visszaellenőrzi.
A közzétett közérdekű adatok hitelességéért az adatfelelős felel.
5.4. Az adatfelelős a közzétételi egységeket az alábbiakban felsorolt formátumban készíti el
az adatközlő számára:
Dokumentumok, leírások: .doc, .docx, pdf, plain text,
Képek, ábrák: .jpg, .bmp, .gif
5.5. Az adatközlő az átvett és közzétett adatokról saját mentési rendje szerint rendszeresen
biztonsági mentést készít, amelyet azonban a saját mentési rend megváltoztatása esetén is
legalább hetente egyszer végrehajt.
5.6. Az adatközlő
- ellenőrzi, hogy a részére átadott adatok a szabályzat szerinti formátumúak-e, ha nem az
adatok átvételét megtagadja,
- üzemelteti a közzétételi honlapot, elérhetővé teszi a számára megküldött adatokat, feltölti a
metaadatokat a közadatkereső által lekérdezett adatbázisba,
- az adatok közzétételével, helyesbítésével, eltávolításával kapcsolatos eseményeket naplózza,
- gondoskodik az adatok jogosulatlan megváltoztatása, törlése, megsemmisülése, sérülése
elleni védelemről,
- minden frissítés vagy helyesbítés után az adatokról biztonsági másolatot készít
- a közzétételi listáknak megfelelő archiválást, az archív állomány elérhetőségét biztosítja

6. Adatvédelmi előírások
6.1. A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az
elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes
adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges, a
személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.
6.2. Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai
csak annyiban kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges
költségek megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a
költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

7. Záró rendelkezés
7.1. Ez a szabályzat 2010. november 15-én lép hatályba.
7.2. A Szabályzatban foglaltak be nem tartása fegyelmi, szabálysértési és büntető eljárást
vonhat maga után.
Páty, 2010. november 08.

Dr. Homonnay Dorottya
Jegyző

