
Közzétételi folyamatok és ellenőrzési nyomvonala 
 

 
1. 

Belső szabályzat 
kidolgozása –  
Közérdekű adatok 
megismerésére 
irányuló kérelmek 
intézésének, 
továbbá a 
kötelezően 
közzéteendő 
adatok 
nyilvánosságra 
hozatalának 
rendje 
 

Az 
államháztartá
sról szóló 
törvény 
végrehajtásár
ól szóló 
368/2011 
(XII.31) Korm. 
rendelet; 
Az 
információs 
önrendelkezé
si jogról és az 
információsza
badságról 
szóló 2011. 
évi CXII. 
törvény 

Sajtó és 
Kommunikációs 
Referens, Informatikai 
osztályvezető 
 

Közzétételi 
Szabályzat 

Sajtó és 
Kommunikációs 
Referens, 
Informatikai 
osztályvezető 
 

havonta, 
továbbá a 
Közzététel
i 
Szabályzat 
és annak 
melléklete
iben 
rögzített 
határidők 
szerint  

Sajtó és 
Kommunikáci
ós Referens, 
Informatikai 
osztályvezető 
 

n. é. n. é. n. é. 

 
2. 

Szervezeti 

egységeken belül 

a közzétételért 

felelősök 

kinevezése 

(munkaköri leírás)  

2012. I. évi 

Törvény a 

munkatörvén

ykönyvéről; 

munkaügyi 

Szabályzat, 

Közzétételi 

Szabályzat 

Szervezeti Egység 

Osztályvezetője 

Munkaköri 

leírás 

Szervezeti 

Egység 

Osztályvezetője 

Kinevezés 

időpontja 

n. é. n. é. n. é.  n. é. 

3. Külső közérdekű 

adatigénylés 

intézése 

Közzétételi 

Szabályzat 

Az 

információs 

önrendelkezé

si jogról és az 

információsza

előkészítő/koordináló:
OORI Főigazgatói 
Titkárság, Végrehajtó: 
Sajtó és 
Kommunikációs 
Referens,  
 

szóbeli, 

írásbeli 

megkeresés 

Sajtó és 

Kommunikációs 

Referens, 

Költségtérítés 

megállapítása 

esetén: 

Kötelezettségvál

Az Infotv. 

vonatkozó 

rendelkez

ései 

szerint 

(28. § - 

31.§),  

ellenőrzés: 

Kommunikáci

ós és PR 

csoportvezető

,Költségtérítés 

megállapítása 

esetén: 

Költségtérítés 

megállapítása 

esetén: 

Kötelezettség

vállalási 

Szabályzat 

szerinti 

Pénzfor-

galmi 

számla 

vagy 

pénztár 

Kifizetett 

költségtérít

ést a 

főkönyvi 

könyvelésbe

n könyvelni 

kell. 



badságról 

szóló 2011. 

évi CXII. 

törvény 

lalási Szabályzat 

szerinti személy 

a 

kötelezettségvál

laló 

 

Kötelezettség

vállalási 

Szabályzat 

szerinti 

személy az 

érvényesítő 

 

 

személy a 

pénzügyi 

ellenjegyző 

 

4. Közzététellel 

kapcsolatos 

adatszolgáltatás 

teljesítése a Sajtó 

és Kommunikációs 

Referens felé 

305/2005 

(XII.25.) Korm. 

rend. 

Szervezeti Egységek 

vezetői, 

szóbeli, 

írásbeli 

megkeresés 

továbbítása 

Sajtó és 

Kommunikációs 

Referens  

Folyamat

os 

ellenőrzés: 

Sajtó és 

Kommunikáci

ós Referens, 

Közzétételi 

szabályzat 

szerint  

n. é. n. é. n. é. 

5. Közérdekű adatok 

közzététele a saját 

honlapon 

(elektronikus 

közzétételi 

kötelezettség) 

305/2005 

(XII.25.) Korm. 

rend., 

18/2005. (XII. 

27.) IHM 

rendelet, 

Közzétételi 

Szabályzat 

Sajtó és 
Kommunikációs 
Referens, Informatikai 
osztályvezető 
 

honlapon 

megjelent 

közérdekű 

adatok  

Felelősök: Sajtó 

és 

Kommunikációs 

Referens, 

Informatikai 

osztályvezető 

 

Folyamat

os 

Ellenőrzés: 

Sajtó és 

Kommunikáci

ós Referens, 

Informatikai 

osztályvezető 

 

n. é. n. é. n. é. 

6. Adatok frissítése, 

archiválása, 

helyesbítése, 

eltávolítása 

305/2005 

(XII.25.) Korm. 

rend., 

18/2005. (XII. 

27.) IHM 

rendelet, 

Közzétételi 

előkészítő: Szervezeti 

Egységek vezetői, 

koordináló: Sajtó és 

Kommunikációs 

Referens, végrehajtó: 

Informatikai 

Közzéteendő 

adatokra 

vonatkozó 

információ 

átadás a Sajtó 

és 

Kommunikáci

Felelős: Sajtó és 

Kommunikációs 

Referens, 

Informatikai 

osztályvezető 

Folyamat

os 

Ellenőrzés: 

Sajtó és 

Kommunikáci

ós Referens 

n. é. n. é. n. é. 



Szabályzat osztályvezető 

 

ós Referens 

részére 

7. Honlapon 

közzétett adatok 

pontossága, 

időszerűsége, 

értelmezhetősége 

305/2005 

(XII.25.) Korm. 

rend., 

18/2005. (XII. 

27.) IHM 

rendelet, 

Közzétételi 

Szabályzat 

Szervezeti Egységek 

vezetői 

Közzétett 

adatok 

felülvizsgálatá

hoz 

kapcsolódó 

feljegyzés 

felelős: 

Szervezeti 

egységek 

vezetői 

Folyamat

os 

n. é. n. é. n. é. n. é. 

8. Közzétett adatok 

védelme 

jogosulatlan 

megváltoztatás, 

törlés, 

megsemmisülés, 

sérülés ellen 

305/2005 

(XII.25.) Korm. 

rend., 

18/2005. (XII. 

27.) IHM 

rendelet, 

Közzétételi 

Szabályzat 

Informatikai 

osztályvezető 

 

Közzétett 

adatok 

folyamatos 

monitorozásá

nak 

dokumentálás

a 

Informatikai 

osztályvezető 

 

Folyamat

os 

n. é. n. é. n. é. n. é. 

 
 


