5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/441-351

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás

Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól

Jóváhagyta: ……………………………..
Vantara Gyula
TT elnöke

Ellenőrizte: ………………………..
Szeverényi Attiláné
PB elnöke

ki st er seg. csab a@ g mail .co m

A közérdekű adatok nyilvánosságának rendjét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírások alapján a
következők szerint határozzuk meg.

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás (a továbbiakban: Társulás) gazdálkodási tevékenységével összefüggésben az adatok
kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes
személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek
átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.
A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulásra, valamint a Békéscsaba MJV Polgármesteri Hivatal Kistérségi Csoportjára.

II.
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE

A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai
A Társulásnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből
nyilvános adatot – a törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján
bárki megismerhesse.
Közérdekből nyilvános adat a Társulásnál, a feladat- és hatáskörében eljáró személy neve,
feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb
személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének
tiszteletben tartásával terjeszthetőek.
Közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel
kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető
szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó,
személyes adatnak nem minősülő adat.
A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat
védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.
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A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot – az adatfajták
meghatározásával – törvény
a) honvédelmi érdekből;
b) nemzetbiztonsági érdekből;
c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében;
d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből;
e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel;
g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel;
h) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel
korlátozhatja.
Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a Társulás költségvetés, illetve a
költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, a Társulás vagyon kezelésével, birtoklásával,
használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen
vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A
nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a
védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
A Társulás tagjai, valamint a Kistérségi Csoport tagjai köteles e jogviszonnyal összefüggő
közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan – erre irányuló igény esetén – bárki számára
tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok
nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.
Ha a tájékoztatásra kötelezett a tájékoztatást megtagadja, a tájékoztatást igénylő a
tájékoztatásra kötelezett felett törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását
kezdeményezheti.
A Társulás feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során
készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz
évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését – az adat megismeréséhez és a
megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével – a Társulási Tanács
elnöke engedélyezheti.
A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény – a döntés meghozatalát
követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a Társulás törvényes működési rendjét
vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az
adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését
veszélyeztetné.
A közérdekű adat megismerése iránti igény
A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt
nyújthat be.
Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény
teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges.
Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait
haladéktalanul törölni kell.
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Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek, az igény tudomására jutását követő
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell eleget tenni.
Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, egy alkalommal
15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül
tájékoztatni kell.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A Társulás, a másolat készítéséért – az azzal
kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek
összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős
terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15
napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy
dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az
adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény
kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt a Társulás aránytalan nehézség
nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget
tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem
lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget
tenni.
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt megillető
jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy – ha az
igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az
igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a Társulás
nyilvántartást vezet.
A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem
magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven
fogalmazza meg.
A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére
irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók.
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III.
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE

A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség
A Társulás, a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen a költségvetésre és annak
végrehajtására, a Társulási 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 elektronikus közzététel kötelezettség
A kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki
számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is
adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a
kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a
továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok
közléséhez nem köthető.
A Társulás, a közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján:
www.csabaikisterseg.hu
közzéteszi.

A közzétételre szolgáló honlapon közérthető formában tájékoztatást kell adni a közérdekű
adatok egyedi igénylésének szabályairól. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az igénybe
vehető jogorvoslati lehetőségek ismertetését is.
A közzétételre szolgáló honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekű adatokon
kívül elektronikusan közzétehetőek más közérdekű és közérdekből nyilvános adatok is.
A Társulásnál, az elektronikus közzétételre kötelezett adatfelelős, a Kistérségi Csoport
vezetője, aki gondoskodik az adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről.
Az elektronikusan közzétett adatok a honlapról nem távolíthatóak el. A Társulás megszűnése
esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.
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IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2014. január 1-jén lép hatályba.

Békéscsaba, 2014. július 31.

Készítette:…………………………………..
Dr. Banadics Attila
kistérségi csoportvezető
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