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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján 2012. november 7-én megjelent a közadatok
közzétételével kapcsolatos
felhívás :

Felhívás: a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.) 32. § értelmében: „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 Infotv. 33. § (1) bekezdés előírja a közfeladatot ellátó szervek részére, hogy a közérdekű
adatokat a nyilvánosság számára interneten is közzé kell tenni, ezzel egyidejűleg – az
Infotv. 37/B. §-a alapján leí
ró adatokat kell szolgáltatni a közadatkereső (
www.kozadat.hu
) felé
.

A jogszabályban definiált közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes
közadatkereső rendszer működtetését – 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. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (1) bekezdés előírása szerint – a közigazgatási
informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (nemzeti
fejlesztési miniszter) megbízásából a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. keretein belül
működő Közadat program végzi.

A törvényi rendelkezések hatékony és maradéktalan végrehajtása érdekében a Közadat
program tájékoztatja az érintetteket telefonon, e-mail-ben. A Közadat program emellett a www.
kozadattar.hu
információs honlap segítségével áll az intézmények rendelkezésére.
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Fontos!

A közérdekű adatokat a közzétételi listákon szereplő adatok nyilvánosságra hozásához
szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27) IHM rendelet 1. melléklete szerinti
tagolásban, a Közérdekű adatok menüpontban kell elhelyezni a saját honlapon. Ez a
rendelkezés minden kötelezett szervre (honlapra) kiterjed!

A közérdekű adatok saját honlapon történő megjelentetése, illetve a közadatkereső
adminisztrációs oldalán (admin.kozadat.hu) megtett regisztráció nem elegendő, a kereshetőség
érdekében a közzétett közérdekű adatokról, az ingyenesen elérhető szoftverek
használatával leíró adatokat is kell készíteni
.
A leíró adatok elkészítéséhez szükséges információkat 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. rendelet melléklete tartalmazza. Az adatszolgáltatással kapcsolatban a Közadat program
munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre, a felmerülő kérdéseket az
&nbsp;
info@kozadat.hu
részére szíveskedjenek megküldeni.

Köszönjük együttműködésüket!

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)
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