
 

  

 

Kivonat a Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 

intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 13/2011. 

(VIII. 4.) számú Miniszterelnökségi utasításából.*  

 

 

A közérdekű adatok közzétételének rendje 

 

2. § (1) A Gazdálkodási, Humánpolitikai és Jogi Főosztály (a továbbiakban: GHJ) felel:  

a) a kötelezően közzéteendő közérdekű adatoknak a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 

szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglaltaknak megfelelő 

előállításáért;  

b) az adatok közzétételének, helyesbítésének, frissítésének, eltávolításának kezdeményezéséért;  

c) a közzétett adatok pontosságának, szakszerűségének, időszerűségének, értelmezhetőségének folyamatos 

figyelemmel kíséréséért;  

d) az adatok megsemmisülése, sérülése vagy jogosulatlan megváltoztatása, törlése esetén a helyreállításban 

az adatközlővel való együttműködésért és – szükség esetén – az adatok újabb átadásáért.  

(2) A GHJ az általa előállított adatokat jóváhagyásra továbbítja a szervezési és koordinációs helyettes 

államtitkáron keresztül a miniszterelnök sajtóstábját vezető helyettes államtitkár részére.  

(3) A (2) bekezdésben foglalt helyettes államtitkár általi jóváhagyást követően a miniszterelnök sajtóstábját 

vezető helyettes államtitkár gondoskodik a közérdekű adatok közzétételéről.  

(4) Amennyiben a GHJ kötelezően közzéteendő adat előállításához valamely szervezeti egység 

adatszolgáltatására szorul, a GHJ a szervezeti egységet határidő tűzésével felhívja az adatszolgáltatás 

teljesítésére. Az adatszolgáltatást a szervezeti egység a GHJ által előírt határidőn belül köteles teljesíteni. A 

közzétételre szánt adatokat Word (doc), Excel (xls), szerkeszthető Portable Document Format (pdf) vagy kép  

(jpg) formátumban kell a GHJ-nek elektronikus levélhez csatolt fájlként továbbítani.  

(5) A GHJ az Ekr. 4. §-ában foglaltaknak megfelelően folyamatba építetten vizsgálja az Eitv. végrehajtásával 

összefüggő kötelezettségek teljesítését, és annak eredményéről a tárgyévet követő év január 31-ig jelentést 

tesz a Miniszterelnökséget vezető államtitkár részére.  

(6) Idegen nyelvű közzététel esetén a fordításról az adatszolgáltató szervezeti egység gondoskodik.  

  

 

* Az utasítás a Hivatalos Értesítő 2011. évi 43. számában jelent meg.  

 

 

A miniszterelnök, a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011 (VI. 2.) számú 

ME utasításának 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a miniszterelnök sajtóstábját vezető helyettes 

államtitkár gondoskodik a miniszterelnökség internetes közérdekű adatszolgáltatásáról, melynek keretében a 

közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok 

nyilvánosságra hozatalának szabályzatában az egyes adatszolgáltatásokért felelősként megjelölt szervezeti 

egységek által közlésre előkészített adatszolgáltatások kormányzati központi honlapon történő 

megjelentetéséért felelős. 

  

  

 

Az illetékes szervezeti egység neve:  

Helyettes Államtitkár Titkársága  

Az illetékes szervezeti egység elérhetősége:  

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.  

Telefonszám: 795-6960  

Faxszám: 795-0405  

e-mail: bertalan.havasi@me.gov.hu 


