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A Kormány 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
a közérdekû adatok elektronikus közzétételével kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés
a) és d) pontjában, valamint a 2. alcím tekintetében a döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról
szóló 2007. évi CI. törvény 11. § a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresõ rendszerre,
valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresõ rendszerre, valamint a központi jegyzék
adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„a) saját honlapon közzétevõ: az az adatfelelõs, aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. § (2) bekezdése vagy a saját döntése alapján a közérdekû
adatokat külön adatközlõ közremûködése nélkül teszi közzé;”

2. §

Az R1. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A közzétételi szabályzatban kell meghatározni:
a) a közzététellel, helyesbítéssel, frissítéssel és eltávolítással kapcsolatos feladatok ellátásának részletes rendjét;
b) az a) pont szerinti feladatok ellátására kijelölt munkaköröket, a munkakörök közötti együttmûködés rendjét.
(2) A nem saját honlapon közzétevõ adatfelelõs a közremûködõ adatközlõvel együtt közös közzétételi szabályzatot
is létrehozhat.”

3. §

Az R1. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) Az adatközlõ közzétételi kötelezettségét olyan módon teljesíti, amely biztosítja a közzétételre szolgáló
honlapnak az adatközlõ szerv belsõ hálózati rendszerétõl való függetlenségét.
(2) A közzétételre szolgáló honlap elérhetetlenségét okozó bármely üzemzavar esetén a saját honlapon közzétevõ
vagy az adatközlõ köteles munkaidõben az üzemzavar elhárítását haladéktalanul megkezdeni.
(3) A közzétételre szolgáló honlapot úgy kell kialakítani, hogy az a széles körben elterjedt, valamint a vakok és
gyengénlátók által széles körben használt eszközökkel is olvasható legyen.
(4) Ahol a közzétételi lista idegen nyelven való közzétételt ír elõ, a közérdekû adatot az adott nyelven is közzé kell
tenni.
(5) A saját honlapon közzétevõ, illetve az adatközlõ a honlapon az egységes közadatkeresõ rendszerre mutató
hivatkozást köteles elhelyezni.
(6) Az Infotv. vagy más jogszabály alapján a szerv honlapján közzéteendõ közérdekû adatokat és közérdekbõl
nyilvános adatokat a szerv honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a Közérdekû adatok hivatkozás alatt elérhetõ
oldalon kell közzétenni.”

4. §

Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adatfelelõs a közzétett adatok pontosságát, idõszerûségét és értelmezhetõségét a közzétételt követõen is
folyamatosan figyelemmel kíséri.”

5. §

Az R1. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adatközlõ az adatfelelõs egyidejû értesítésével visszautasíthatja az átvett adat közzétételét, ha az az elõírt,
a közzétételi szabályzatban meghatározott vagy megállapodott formátum szerinti követelményeknek nem felel meg,
és így közzétételre formai okokból nem alkalmas.”
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6. §

Az R1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közzétételi lista által elõírt megõrzési kötelezettség lejártakor a saját honlapon közzétevõ, illetve az adatfelelõs
a közzétett, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék
mûködtetõje részére.”

7. §

Az R1. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A saját honlapon közzétevõ, az adatfelelõs, vagy az adatközlõ megszûnése esetén a jogutód a honlapon megjelöli
a jogelõd megszûnésének tényét és jogalapját, több jogutód esetén a jogutód által közzéteendõ közérdekû adatok
körét is.”

8. §

Az R1. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A saját honlapon közzétevõ vagy az adatfelelõs jogutód nélkül történõ megszûnése esetén a közzétett közzétételi
egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék mûködtetõje részére.”

9. §

Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közzétételi kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Infotv. 33. § (3) bekezdésében
meghatározott központi honlapot (a továbbiakban: központi honlap) hoz létre. A miniszter a központi honlap,
valamint a közérdekû adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkeresõ rendszer informatikai
mûködtetésérõl a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján – a központosított informatikai és
telekommunikációs szolgáltatások keretében – gondoskodik.”

10. §

(1) Az R1. 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az adatfelelõs az egységes közadatkeresõ rendszer és a központi elektronikus jegyzék teljes körûségének biztosítása
céljából bejelenti a miniszternek a következõ adatokat:]
„b) a szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
ba) az Infotv. 33. § (2) bekezdése szerinti szervnek vagy
bb) egyéb, az Infotv. 33. § (2) bekezdésében nem nevesített közfeladatot ellátó szervnek
minõsül-e.”
(2) Az R1. 13. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bejelentés alapján a miniszter az adatfelelõst nyilvántartásba veszi, és engedélyezi számára az egységes
közadatkeresõ rendszerhez és a központi elektronikus jegyzékhez való csatlakozást.”
(3) Az R1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. §

Az R.1.
a) 3. § (1) bekezdésében és 4. §-ában az „Eitv.” szövegrész helyébe az „Infotv.” szöveg,
b) 13. § (5) bekezdésében az „Eitv.-ben” szövegrész helyébe az „Infotv.-ben” szöveg
lép.

12. §

Hatályát veszti az R1. 2. § (1) és (3) bekezdése, 6/A. §-a és 12. § (3) bekezdése.

2. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról szóló
2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény
végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„1. § (1) A Kormány az adatbázis létrehozásáért felelõs szervként a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t
jelöli ki.
(2) Az adatbázis létrehozásáért felelõs szerv tevékenységének a döntéselõkészítéshez szükséges adatok
hozzáférhetõségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvényben (a továbbiakban: a Törvény) és az e rendeletben
foglaltaknak való megfelelését az informatikáért felelõs miniszter felügyeli.”
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(2) Az R2. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adatkérõ a Törvény 4. §-a szerinti adatkérés esetén a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban foglalt költségeket
– az adatkérés teljesülését követõen – az adatbázis létrehozásáért felelõs szervnek téríti meg. Ezt követõen
az adatkezelõnél felmerült költségrészt az adatbázis létrehozásáért felelõs szerv haladéktalanul megtéríti az
adatkezelõnek.”
(3) Az R2. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § A Törvény 2. § (1) bekezdés és a 4. § (1) bekezdése szerinti adatkérésre jogosultak továbbá:
a) az Állami Számvevõszék elnöke,
b) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
c) a Közbeszerzési Hatóság elnöke,
d) az Egyenlõ Bánásmód Hatóság elnöke,
e) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,
f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
g) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke,
h) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
i) a Költségvetési Tanács elnöke,
j) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke,
k) az Országgyûlés Hivatalának vezetõje, valamint
l) az ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ fõigazgatója.”
14. §

Az R2.
a) 2. §-át megelõzõ alcímben, 2. § (1) és (2) bekezdésében, 3. § (1)–(3) bekezdésében, 4. §-ában, 5. §
(1) bekezdésében, 6. §-át megelõzõ alcímben, 6. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében,
8. § (2) bekezdésében, 9. §-át megelõzõ alcímben és 9. § (2) bekezdésében, 9. § (6) és (7) bekezdésében az „NKHT”
szövegrész helyébe az „adatbázis létrehozásáért felelõs szerv” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 9. § (6) bekezdésében az „NKHT-t”
szövegrész helyébe az „adatbázis létrehozásáért felelõs szervet” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdésében „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elnöke” szöveg,
d) 6. § (2) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében és 9. § (6) bekezdésében az „NKHT-nak” szövegrész helyébe
az „adatbázis létrehozásáért felelõs szervnek” szöveg,
e) 9. § (3)–(5) bekezdésében az „NKHT” szövegrészek helyébe az „adatbázis létrehozásáért felelõs szerv” szöveg
lép.

15. §

Hatályát veszti az R2. 5. § (2) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 13–15. § 2012. április 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. április 2-án a hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok
I. A melléklet több, a közzétételi egységet leíró adatokat meghatározó készletet (sémát) is meghatároz, amelyek közül
az adatfelelõs, illetve az adatközlõ a közzétételi egység tartalmától függõen választ.
II. Az Országgyûlés Hivatala által közzétett közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok
Leíró adat-elem

Cím
Létrehozó

Minõsítõ

–
–
Benyújtó

Kiadó
Típus

–
–

Formátum

–

Forrás

–

Tárgy

Kulcsszavak

Iromány
típusa

Állapot

Eredmény

Kihirdetési
szám
Nyelv

–

Azonosító

–

Dátum

Létrehozás

Tartalom, meghatározás

A közzétételi egység címe
Az adatfelelõs szerv neve
A közzétételi egység
benyújtója

Magyarázat

Az iromány címe
Az irományt benyújtó
típusának meghatározása
(pl.: kormány, képviselõ).

Az adatközlõ szerv neve
A közzétételi egység típusa Választás az MSZ ISO
15836, a Dublin Core leíró
adatelemkészlet
információforrások
szakterületeken átnyúló
leírási szabványa
(a továbbiakban: DC)
szerint meghatározott
kategóriák közül.
A közzétételi egység
Az iromány fizikai
formátuma
megjelenésének formája.
A közzétételi egység
Az az URL cím, amelyen az
egyértelmû elérhetõségét iromány elérhetõ.
biztosító URL
A közzétételi egység
tartalmát leíró általános
kifejezések.
A közzétételi egység
Az iromány típusának
típusát leíró kifejezések.
meghatározása (pl.:
törvényjavaslat, OGY
határozat)
A közzétételi egység
Az iromány fõállapotának
tárgyalási állapota
meghatározása (pl.:
folyamatban, kihirdetés
elõtt, lezárt)
A közzétételi egység
Utalás az iromány
tárgyalási eredménye
tárgyalási szakaszának
eredményére (elfogadva,
elutasítva).
A közzétételi egységhez
A kihirdetésre kerülõ
kapcsolódó végleges
jogszabály száma.
dokumentum száma
A dokumentum
ISO 639-2, illetve az MSZ
szövegének nyelve
3400-2001 által használt
kódok.
Azonosító
A leíró adat egyedi
azonosítója
A közzétételi egység
A irományra vonatkozó
létrehozásának dátuma
leíró adat létrehozásának
dátuma.

Kötelezõ

Elõfordul

Kötelezõ
Kötelezõ
Kötelezõ

1
1
n

Kötelezõ
Választható

1
1

Választható

1

Kötelezõ

1

Választható

n

Kötelezõ

1

Választható

1

Választható

1

Választható

1

Választható

1

Generált

1

Generált

1
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Leíró adat-elem

Minõsítõ

Módosítás

Megõrzés

Kapcsolat

Fordítása
alapja
Illeszkedés

Egyéb

Leírás
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–

Tartalom, meghatározás

Magyarázat

A leíró adat módosításának Az az idõpont, amikor az
dátuma
irományra vonatkozó leíró
adat utoljára módosításra
került.
A közzétételi egység
Az iromány típusától
megõrzésének dátuma
függõen a vonatkozó
jogszabályokban
meghatározott idõtartam.
A hivatkozott
Az irományt fordították le
dokumentum URL-je
a hivatkozott
dokumentumra.
A hivatkozott
Jogharmonizációs céllal
dokumentum URL-je
benyújtott irományok
esetén a forrás URL-je.
A hivatkozott
A jogszabálytervezet
dokumentum URL-je
késõbbi szövegállapotának
(pl. a kihirdetett
jogszabálynak) elérési
helye.
A dokumentum rövid
A dokumentum
leírása
tartalmának rövid leírása,
(absztrakt,
tartalomjegyzék, alcímek,
szabad szöveg), egyéb
kapcsolódó információ.

Kötelezõ

Elõfordul

Generált

1

Kötelezõ

1

Választható

n

Választható

n

Választható

n

Választható

1
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III. A Magyar Közlönnyel és az ágazati vagy tárcaközlönyökkel összefüggésben közzéteendõ közzétételi egységekre
vonatkozó leíró adatok:
Leíró adat-elem

Minõsítõ

Tartalom, meghatározás

Cím

–

A közlöny száma

Létrehozó

–

Az adatfelelõs szerv neve

Kiadó

–

Az adatközlõ szerv neve

Típus

–

A dokumentum típusa

Formátum

–

Forrás

–

A dokumentum
formátuma
A közlöny URL-je

Dátum

Létrehozás

Leírás

–

Azonosító

–

Magyarázat

Kötelezõ

Elõfordul

A közlönyszámot azonosító
teljes cím
A közlönyszám
létrehozásáért felelõs szerv
neve.
A közlönyszám
közzétételéért felelõs szerv
neve.
Választás a DC szerint
meghatározott kategóriák
közül.
A dokumentum fizikai
megjelenésének formája.
Az az URL cím, amelyen az
adott közlönyszám
elérhetõ (a közlönyrõl
készített oldalhû digitális
másolat linkje)

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Generált

1

A közlöny megjelenésének
dátuma
A közlönyszám
tartalomjegyzéke
Azonosító
A leíró adat egyedi
azonosítója
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IV. Egyéb közzéteendõ közzétételi egységre vonatkozó leíró adatok:
Leíró adat-elem

Cím
Létrehozó
Kiadó
Típus

Formátum
Forrás

Tárgy

Nyelv

Azonosító
Dátum

Minõsítõ

–
–

Tartalom, meghatározás

A közzétételi egység címe
Az adatfelelõs szerv neve

Magyarázat

Az Infotv. 3. § 19. pontja
szerint definiált szerv neve.
–
Az adatközlõ szerv neve
Az Infotv. 3. § 20. pontja
szerint definiált szerv neve.
–
A közzétételi egység típusa Választás a DC szerint
meghatározott kategóriák
közül.
–
A közzétételi egység
A közzétételi egység fizikai
formátuma
megjelenésének formája
–
A közzétételi egység
Az az URL cím, amelyen
egyértelmû elérhetõségét a dokumentum elérhetõ.
biztosító URL
Kulcsszavak A közzétételi egység
tartalmát leíró általános
kifejezések
Lista típusa A közzétételi lista típusát
A közzétételi lista
leíró kifejezések
típusának meghatározása
az Infotv. 37. §-a alapján.
Egység
A külön jogszabályban
megjelölése elõírt közzétételi egység
megjelölése
–
A közzétételi egység
ISO 639-2, illetve az MSZ
szövegének nyelve
3400-2001 által használt
kódok.
–
Azonosító
A leíró adat egyedi
azonosítója
Aktualitás
A közzétételi egység
Az az idõpont, amikortól
érvényességének kezdete a közzétételi egységben
leírtak érvényesek.
Elérhetõ
A közzétételi egység
Az az idõpont, amikortól
elérhetõségének dátuma
a kötelezõen közzéteendõ
közadat az arra fenntartott
internetes oldalról
elérhetõ.
Frissítés
A közzétételi egység
Az Infotv. melléklete
frissítésének gyakorisága
„Frissítés” oszlopának
megfelelõen megadott
listából választott elem.
Megõrzés
A közzétételi egység
Az Infotv. melléklete
megõrzésének idõtartama „Megõrzés” oszlopának
megfelelõen – az elõzõ
állapot megõrzésére
vonatkozó – megadott
listából választott elem.
Módosítás
A leíró adat módosításának Az az idõpont, amikor
dátuma
a közzétételi egységre
vonatkozó leíró adat
utoljára módosításra került

Kötelezõ

Elõfordulás

Kötelezõ
Kötelezõ

1
1

Kötelezõ

1

Választható

1

Választható

1

Kötelezõ

1

Kötelezõ

n

Kötelezõ

1

Választható

1

Választható

1

Generált2

1

Választható

1

Választható

1

Kötelezõ

1

Választható

1

Generált

1
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Leíró adat-elem

Kapcsolat

Minõsítõ

Korábbi
állapot

A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

Következõ
állapot

A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

Hivatkozott

A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

Hivatkozik

A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

Fordítása

A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

Fordítás
alapja

A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

Közremûködõ

–

Jogok

–

Kiterjedés

Leírás

Tartalom, meghatározás

Területi

–

A közzétételi egység
elõállításában
közremûködõ szervezet
megnevezése
A jogok leírása
A dokumentum
tartalmának területi
hatálya
A közzétételi egység rövid
leírása
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Magyarázat

Kötelezõ

Elõfordulás

Hivatkozás az archívumba
helyezett közzétételi
egységhez közvetlenül
kapcsolható – aktuális
idõállapotot megjelenítõ –
közzétételi egységre,
amennyiben az Infotv.
melléklete „Megõrzés”
oszlopában archiválást
ír elõ
Hivatkozás
a dokumentumhoz
közvetlenül kapcsolható,
a törvény melléklete szerint
archívumba helyezett
közzétételi egységre,
amennyiben az Infotv.
melléklete „Megõrzés”
oszlopában archiválást
ír elõ
A leírt közzétételi egységre
hivatkozó, abból idézõ
vagy arra bármilyen más
módon utaló közzétételi
egység.
A leírt közzétételi egység
hivatkozik, idézettel vagy
bármilyen más módon utal
a hivatkozott közzétételi
egységre.
A leírt közzétételi egység
fordítása a hivatkozott
közzétételi egységnek.
A leírt közzétételi egységet
fordították le a hivatkozott
közzétételi egységre.

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Választható

n

Választható

n

Választható

1

Választható

n

Választható

n

Választható

1

Választható

n

Választható

1

A közzétételi egységhez
kapcsolódó jogok
Szabad szöveges területi
lehatárolás (település,
kistérség megye, stb.)
A közzétételi egység
tartalmának rövid
ismertetése, (absztrakt,
tartalomjegyzék, alcímek,
szabad szöveg) egyéb
kapcsolódó információ.

V. A jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban szerint
ezen alpontban: Törvény) alapján közzéteendõ jogszabálytervezetekre vonatkozó leíró adatok:
Leíró adat-elem

Cím

Minõsítõ

–

Tartalom, meghatározás

A közzétételi egység címe

Magyarázat

Kötelezõ

Elõfordulás

A Törvény alapján definiált
közzétételi egység címe.

Kötelezõ

1

MAGYAR KÖZLÖNY

•

Leíró adat-elem

Minõsítõ

Létrehozó

–

Kiadó

–

Típus

–

Formátum

–

Forrás

–

Tárgy

Kulcsszavak

Jogforrás
típusa

Szakasz

Állapot

Nyelv

–

Azonosító

–

Dátum

Véleményezés

Megõrzés

Módosítás

Közremûködõ
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Elõkészítõ

Társfelelõs

Egyéb

Tartalom, meghatározás

Az adatfelelõs szerv neve

Magyarázat

A közzétételi egység
elkészítéséért felelõs szerv
megnevezése.
Az adatközlõ szerv neve
A közzétételi egységet
közzétevõ szerv neve.
A közzétételi egység típusa Választás a DC szerint
meghatározott kategóriák
közül.
A közzétételi egység
A közzétételi egység fizikai
formátuma
megjelenésének formája.
A dokumentum
Az az URL cím, amelyen
egyértelmû elérhetõségét a dokumentum elérhetõ.
biztosító URL
A közzétételi egység
tartalmát leíró általános
kifejezések
A közzétételi egység
A jogforrás típusa
típusát leíró kifejezések
a jogalkotásról szóló tv.
alapján,
jogszabályalkotásra
irányuló koncepció.
A közzétételi egység
A jogszabálytervezet
egyeztetési stádiuma
egyeztetési folyamata
aktuális állapotának
meghatározása.
A közzétételi egység
Utalás a jogszabálytervezet
elõkészítésének
elõkészítésének,
eredménye
egyeztetésének
eredményére.
A közzétételi egység
ISO 639-2, illetve az MSZ
szövegének nyelve
3400-2001 által használt
kódok.
Azonosító
A leíró adat egyedi
azonosítója.
A közzétételi egység
Az az idõpont, ameddig
véleményezésének
a leírt közzétételi egység
határnapja
véleményezésére
a jogszabályok szerint
lehetõség van.
A közzétételi egység
A jogforrás típusától
megõrzésének dátuma
függõen a vonatkozó
jogszabályokban
meghatározott idõtartam.
A leíró adat módosításának Az az idõpont, amikor
dátuma
a közzétételi egységre
vonatkozó leíró adat
utoljára módosításra került.
Az elõkészítéssel
A jogforrás elõkészítésével
megbízott szerv, szervezeti megbízott szerv, szervezeti
egység neve
egység megnevezése.
A közzétételi egység
A jogforrás elõkészítéséért
elkészítésének társfelelõs
felelõs további szervek
szervei
megnevezése.
Szakértõként közremûködõ A jogforrás szakmai
szerv neve
elõkészítésében résztvevõ
tudományos, kutatói stb.
szervek megnevezése.

Kötelezõ

Elõfordulás

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Választható

1

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Választható

1

Választható

1

Választható

1

Generált

1

Kötelezõ

1

Választható

1

Generált

1

Választható

1

Választható

1

Választható

1
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Leíró adat-elem

Kapcsolat

Minõsítõ

Illeszkedés

A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

Az észrevételek
összefoglalója
Egyéb

A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

Felhatalmazó
jogszabály

Leírás

Tartalom, meghatározás

–

Magyarázat

Jogharmonizációs céllal
benyújtott indítványok
esetén a forrás URL-je.
Az elutasítás indokait
tartalmazó összefoglaló
[Törvény 11. § (1) bek.]

A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

A jogszabálytervezet
korábbi vagy késõbbi
szövegállapotának
(pl. a kihirdetett
jogszabálynak) URL-je.
Valamely jogszabályi helyre A felhatalmazó
való hivatkozás
jogszabályra való
hivatkozás akár
szövegesen, akár konkrét
URL formájában
A közzétételi egység rövid A közzétételi egység
leírása
tartalmának rövid
ismertetése, (absztrakt,
tartalomjegyzék, alcímek,
szabad szöveg) egyéb
kapcsolódó információ.
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Kötelezõ

Elõfordulás

Választható

1

Választható

1

Választható

1

Választható

1

Választható

1

VI. Az Infotv. 1. melléklete szerint közzéteendõ adatbázisokra és nyilvántartásokra vonatkozó leíró adatok
Leíró adat-elem

Cím

Minõsítõ

Tartalom, meghatározás

–

Az adatbázis, nyilvántartás
hivatalos megnevezése

Rövid cím
Létrehozó

–

Az adatbázis, nyilvántartás
rövid megnevezése
Az adatok begyûjtéséért,
karbantartásáért felelõs
szerv neve

Felelõs szerv Az adatok begyûjtéséért,
címe
karbantartásáért felelõs
szerv cím
Szervezeti
Az adatok begyûjtéséért,
egység neve karbantartásáért felelõs
szervezeti egység neve
Szervezeti
Az adatok begyûjtéséért,
egység
karbantartásáért felelõs
elérése
szervezeti egység elérése
Formátum

–

Az adatbázis, nyilvántartás
formátuma
Az alkalmazott
adatfeldolgozási
technológia jellege

Magyarázat

Megegyezik
a nyilvántartást elrendelõ
jogszabályban rögzített
címmel
Megjelenítést segítõ rövid
tájékoztató cím
Az a szervezet, mely
a nyilvántartást elrendelõ
hatályos jogszabály,
ill. amely SZMSZ-e szerint
felelõs az adatok
begyûjtéséért,
karbantartásáért
Hivatkozás a szerv
honlapján elhelyezett
elérhetõségi adatokra URL
formájában

Hivatkozás a szerv
honlapján elhelyezett,
a szerv vezetõire mutató
adatokra URL formájában
Az adatállomány fizikai
megjelenésének formája
Infotv. 65. § (1) bekezdés
i) pont

Kötelezõ

Elõfordulás

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1

Választható

1

Választható

1

Kötelezõ

1

Kötelezõ

1
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Leíró adat-elem

Minõsítõ

Tartalom, meghatározás

Magyarázat

Kötelezõ

Elõfordulás

Forrás

–

Az az URL, amelyen az
adatállomány elérhetõ (file
vagy online
adatszolgáltatás hívás)

Kötelezõ

1

Tárgy

Kulcsszavak

Kötelezõ

n

Nyelv

–

A személyes adatokat nem
tartalmazó adatbázis,
nyilvántartás egyértelmû
elérhetõségét biztosító
URL
Olyan szavak vagy
kifejezések, amelyek az
adatbázis, nyilvántartás
tartalmának jelentõs
aspektusait írják le
Az adatbázis, nyilvántartás
szövegének nyelve

Választható

1

Válaszható

1

Dátum

Kapcsolat

Létrehozás

Az adatbázis, nyilvántartás
létrehozásának dátuma

Frissítés

Az adatbázis, nyilvántartás
Kötelezõ
frissítésének gyakorisága
Az adatkezelés idõtartama
Kötelezõ
Jogszabály, amely elrendeli A felhatalmazó
Kötelezõ,
az adatok nyilvántartását, jogszabályra való
amennyiben
karbantartását
hivatkozás akár
értelmezszövegesen, akár konkrét
hetõ
URL formájában,
amennyiben van
felhatalmazó jogszabály
A nyilvántartás kérdõíve
A nyilvántartás kérdõíve
Kötelezõ,
akár szövegesen, akár URL amennyiben
formájában, amennyiben
értelmezvan kérdõív
hetõ
A hivatkozott
Hivatkozás az archívumba
Választható
adatállomány URL-je
helyezett adatállományhoz
kapcsolható, aktuális
állapotot megjelenítõ
adatállományra
A hivatkozott
Hivatkozás az archívumba
Választható
adatállomány URL-je
helyezett adatállományra
Az adatok által lefedett
Választható
földrajzi terület leírása

Idõtartam
Felhatalmazó
jogszabály

Kérdõív

Korábbi
állapot

Kiterjedés

ISO 639-2, illetve az MSZ
3400-2001 által használt
kódok
ISO 8601 dátum- és
idõpontjelölés szabványos
formátumai (a
továbbiakban: W3CDTF)
Listaelem

Következõ
állapot
A nyilvántartás
földrajzi
hatóköre
A nyilvántartás által
lefedett
idõszak
kezdete
A nyilvántartás által
lefedett
idõszak vége
Érintettek
köre

1
1
1

n

1

1
n

A nyilvántartás által
W3CDTF
lefedett idõszak az az
idõszak, amelyre az adatok
vonatkoznak

Választható

1

A nyilvántartás által
W3CDTF
lefedett idõszak az az
idõszak, amelyre az adatok
vonatkoznak
A nyilvántartás által
Infotv. 65. § (1) bekezdés
lefedett érintetti kör
c) pont (amennyiben
az a nyilvántartás
vonatkozásában
értelmezhetõ)

Válaszható

1

Kötelezõ,
amennyiben
értelmezhetõ

1
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Leíró adat-elem

Leírás

Minõsítõ

Tartalom, meghatározás

A nyilvántartás témaköreit,
célját, természetét,
tartalmát, illetve fõbb
lefedett témáinak speciális
jellemzõit összegzõ leírás
Változók
Táblázat változóinak
leírása
felsorolása
pontosvesszõvel
elválasztva
Az adatA továbbított adatok
továbbításra fajtáját, címzettjét és
vonatkozó
a továbbítás jogalapját,
adatok
ideértve a harmadik
országokba irányuló
adattovábbításokat.

Magyarázat
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Kötelezõ

Elõfordulás

Kötelezõ

n

Szövegesen, a táblázat
fejléce

Kötelezõ

1

Infotv. 65. § (1) bekezdés
g) pont

Kötelezõ

1

A Kormány 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
az egyes közpénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek
az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintõ módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2., 6., 8., 9., 11., 16., 17., 18., 21., 22., 24., 27. és
36. pontjában, a 20–24. §, a 28. § és a 30. § tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában, a 25. § tekintetében – figyelemmel az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 176. §
(11) bekezdésére – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. §
(1) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„l) körjegyzõség irányító szerv és annak vezetõje: a 25. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel a körjegyzõség
székhelye szerinti helyi önkormányzat és annak polgármestere.”

2. §

Az Ávr. 9. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A 10. § (3a)–(3c) bekezdése szerinti költségvetési szerv a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,
a többcélú kistérségi társulás, valamint a jogi személyiségû társulás tekintetében a tervezéssel, gazdálkodással,
ellenõrzéssel, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatokat a gazdasági szervezetével
– a gazdasági szervezettel nem rendelkezõ költségvetési szerv a költségvetési szerv vezetõje által kijelölt,
a költségvetési szerv állományába tartozó személlyel – látja el.”

3. §

Az Ávr. 10. §-a a következõ (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A gazdasági szervezettel nem rendelkezõ önkormányzati hivatal gazdasági szervezet hiányában is ellátja az Áht.
27. § (1) és (2) bekezdése szerinti, továbbá – munkaszervezet vagy más kijelölt költségvetési szerv hiányában – az Áht.
27. § (4) és (5) bekezdése szerinti feladatokat.
(3b) A többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû társulás munkaszervezete gazdasági szervezet hiányában is
ellátja az Áht. 27. § (4) és (5) bekezdése szerinti feladatokat.
(3c) A többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat által tervezési,
gazdálkodási, ellenõrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására alapított költségvetési
szerv külön gazdasági szervezet nélkül is kijelölhetõ az Áht. 27. § (4) és (5) bekezdése szerinti feladatok ellátására.”

