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Az országeyíílés Hivatal a F őigazgatój ának
6 / zozg. számú szabályzata

az elektronikus információszolgáltatás, a közérdekű adatok elektronikus
közzétételének, valamint a megismeréstikre irányuló igény teljesítésének

rendjéről

Az országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) internet alapú elelitronikus
információszolgáltatási rendjét, a közérdekű adatok megismerhetősége érdekéb en az
országgyűlés Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban:
sZMsZ) 34. $ (r) bekezdés g) pontjában és az államháztartástől szóló törvény végre-
hajtásáról szóló g68/zott. cxlr. si.l Korm. rendelet (a továbbiakban Á*.) rs. s (z)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló zorr. évi
CKI. törvényben (a továbbiakban: Infotv.),

a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi cX. törvény (a
továbbiakban: Kejtv.) zr. $ (s) bekezdésében és az országgy(ílésről sző|ő zotz. éi
xxxu. törvény (a továbbiakban: ogytv.) rzz. 5 (s) bekezdésében (a továbbiakban
e5rütt: közjogi méltóságok adományai),

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadály-
mentesítéséről sző|ő zor8. évi LXXV. törvényben,

az ogytv. zo. $ (+) bekezdésében, 34. 5 (z) bekezdésében, s+. $ (t)-(z) bekezdésében,
56. s (z) bekezdésében, 58. s (s) bekezdésében, 6o. $-ában, valamint 94. s (2)
bekezdésében,

a közbeszerzésekről szóló 2015. éü CXLIII. törvényben, továbbá

akőzzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükségesközzétételi mintákról
sző|ő t8lzoo5. (XII. zz.) IHM rendeletben,

a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszeÍre'
valamint a központi jcgyzók adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 3o5/zoo5. (KI. z5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kkr.),

a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
sző|ő got/zot6. (IX. so.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.),

az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szőlő
6gl zozz. (II. 28.) Korm. rendeletben,

a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairő| sző|ő 499l zozz.
(XII. 8.) Korm. rendeletben, valamint

az es/es házszabá|yi rendelkezésekről szóló l.o/zot4. GI. z+.) oGY határozatban

foglaltakra Íi5zelemmel, a következők szerint szabályozom.



I.

Értelmező rendelkezések
1. Adatfelelős:

a) az ogytv. . z6.5 (+) bekezdése, s+. $ (z) bekezdése, 54. g (t)-(z) bekezdése, 56.s
(z) bekezdése, 58. $ (s) bekezdése, 6o. $ (r) bekezdése,94. $ (z) bekezdése,
valamint az Infotv. r. melléklete If5.,8., Illt-z., 8-9., 18. pontjai szerinti
dokumentumok vonatkozásában a törvényhozási fő\gazgatő-helyettes,

b) az Infotv. r. mellékletelf t.,3.,6-7.,IIl6.,I2-L3.,L5.,17.,IIIIl'-3.,6.,8. pontjai és
az Avt. 6. melléklete L2-L3. pontjai szerinti dokumentumok, az Infotv. r.
melléklete IIII4. pontjának a Hivatalra vonatkoző adatai, továbbá a 37lC.s (z)-
(g) bekezdése szerinti, a Központi Információs Közadat-nyilvántartásban (a
továbbiakban: KIK) közzéteendő adatok, valamint a közjogi méltóságok
adományai tekintetében a gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes,

c) az Infotv. r. melléklete Ilz.,II/7.,10-11., IIII7. pontjai szerinti dokumentumok
esetében az érintett hivatali szerv vezetője,

d) az Infotv. r. melléklete III/4. pontjának valamint 37lC. $ (z)-(s) bekezdésének
vonatkozásában a képviselőcsoport működési kerete terhére kötött szerződések
tekintetében a képüselőcsoport hivatalának vezetője.

2. A Hivatalra nem értelmezhetők: az Infotv. r. mellékleteIl4.,9-II.,II/3-5.' 14., 16.,
t9-25.,III/s. pontjai, valamint az Ávr.6. melléklete t-tt. és t4-zz. pontjai.

3. Adatközlő:
a) valamennYl, azországffilés www.parlament.hu honlapján, valamint a K[K-ben

kőzzéten adat tekintetében a gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes,
b) az adatkérőnek közvetlenül megküldött adat tekintetéb en az Adatfelelős.

4. Honlap: a Hivatal www.parlament.hu webcímen üzemeltetett nyilvános internetes
oldala.

II.

Általános rendelkezések

5. A Hivatalnál a színvonalas és a jogszabályok tartalmának megfelelő tájékoztatás
érdekében felhasználóbarát információszolgáltatási rendszert kell működtetni,
amely a mindenkori informatikai bázisra épül.

6. Lehetővé kell tenni a grafikus- és multimédia-elemeket tartalmazó információ
publikálását, a honlapon szolgáltatott közérdekű adatok elérését, továbbá az
információk gyors közzétételét.

7. Lehetővé kell tenni kizárólag a Hivatal belső há|őzatán (a továbbiakban: intranet),
továbbá a törvényalkotásban érintettek számára a kormányzati hálózaton
(extranet) történő publikálást is.

8. A szolgáltatott információk olyan adatokat és dokumentumokat tartalmazhatnak,
amelyek a Hivatal alaptevékenységéhez közvetlenül kapcsolódnak, továbbá nem
tartoznak a minősített adat védelméről szóló 2oo9. évi CLV. törvény által
minősített adatok körébe.
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III.
Rendszertechnikai elemek

g. A nyilvános külső hálózatokrő| érkező felhasználók részére egyértelművé kell
tenni, hogy az információ szolgáltatója a Hivatal, az információ további
felhasználása pedig a szerzőijogokra vonatkozó szabályok szerint történhet.

t.c. Azintraneten közzéteendő dokumentumok eléréséhez egységes, szabványra épülő
környezetet is rendelkezésre kell bocsátani, amelynek használatát a helyi
lehetőségeknek és igényeknek megfelelő oktatással kell támogatni, megfelelő
tájékoztató anyagokkal ellátni.

rr. A struktúra kialakításakor figyelembe kell venni, hory a felhasználók egy része
kizárólag akadálymentesített weboldalt képes olvasni, ezért részükre opcionális
lehetőséget kell adni a grafikai elemek kikerülésére úgy, hogy ez lehetőség szerint
ne járjon lényeges tartalom-, illetve információcsökkenéssel.

12. A címtárakat úry kell elkészíteni, hogy azok kizárólag a Hivatal feladataival
összefiiggő címek elérését támogassák.

13. A dokumentum- és lapformátumok kialakításánál a mindenkori nemzetközi
szabványoknak megfelelő formátumokat kell alkalmazni.

14. Arendszeresen ismétlődő, fix formátumú dokumentumok számára a technológiai
fejlesztések során is meg kell teremteni az automatizált feltöltés technikai
feltételeit.

15. Azadatfelelős gondoskodik az adatbázisadatok és a dokumentumok pontos, napra-
kész és folyamatos rögzítéséről, továbbá a dokumentumok közzététele érdekében
azok hálózatra helyezéséről. Az adatfelelős által közölni kért adatok és
dokumentumok honlapra történő kihelyezéséről az adatközlő gondoskodik.

16. A közzétenni kért, de nem kijelölt há|őzati hely're mentett dokumentumokat az
adatfelelős a helpdesk@parlament.hu e-mail címre küldi el.

L7. A kijelölt hálózati helyre mentett vagy e-mailben megküldött, de webes felületen
automatizált közzétételre nem megfelelő formátumban előállított
dokumentumokat az Információs Rendszer Üzemeltetési Főosztály teszi kőzzé a
honlapon.

18. A honlap műszaki, technikai feltételeinek megteremtése, abá|őzat biztonságának
és üzemeltetés-felügyeletének kialakítása, illetve a.. honlap publikálásra
előkészítése, aktualizálása aZ Információs Rendszer Uzemeltetési Főosztály
feladata, a főosztályvezető közvetlen iránltása és felügyelete mellett.

Lg. Az adatfelelős iránltása alatti szervezeti egységek vezetőifelelősek a publikálásra
szánt anyag szakmai tartalmáért, valamint a feladatkörükbe tartozó adatok és
dokumentumok frissítéséért, esetlegesen idegen nyelven történő há|őzatra
helyezéséért.

rv.
A közérdekíí adatok elektronikus közzététele

zo. A Hivatal internetes honlapján közzé kell tenni az Infotv. r. számú melléklete
szerinti adatokat (általános kőzzététe|i lista), az Infotv. 24lB. alcímében, valamint
az Ávr.6. melléklete tz. és 4. pontjaiban megjelölt adatokat (különös közzétételi
lista), továbbá az Infotv. sz. S (s) bekezdése szerinti adatokat (egyedi közzétételi
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lista), így különösen aZ ogytv. z0. $ (+) bekezdésében, 34. $ (z) bekezdésében, 54.
$ (t)-(z) bekezdésében,56. $ (z) bekezdésében, 58. $ (s) bekezdésében, 6o. S (r)
bekezdésében, valamint 94. $ (z) bekezdésében, továbbá a közjogi méltóságok
adományai tekintetében megjelölt adatokat.

zt. A közérdekű adatok kérelemre történő adatigényléseinek figyelembevételével az
Infotv. 37. $ (6) bekezdése alapján a Sajtóiroda vezetője _ az 55.pont szerinti
nyilvántartás alapján - évente felülvizsgá|ja az egyedi kózzétételi listát és - a
jelentős arányban vagy mennyiségben felmerült adatigénylések alapján _ annak
kiegészítésére vonatkozó javaslatait a tár5lévet követő év január r5-éig eljuttatja a
Szabályozási és Szervezetfejlesztési Koordinációs Irodához.

22. ANemzeti Adatvaryon Ügynökséggel (a továbbiakban: NAVÜ) történő _ a 31. pont
szerinti adattábla előállításával, továbbá az adatfeltöltéssel, technikai kérdésekkel
összefiiggő _ kapcsolattartási feladatot a Gazdasági Főosztály és a Közbeszerzési
Iroda munkatársai látják el.

23. Az egységes közadatkereső rendszer és a központi elektronikus jegyzék teljes-
körííségéhez szükséges kapcsolattartás feladatait a Tájékoztatási és lromány-
nyilvántartó Főosztály és az Informatikai Belső Fejlesztési és Ugyfélszolgálati
Főosztály vezetői végzik.

v.
Az á|talláno s közzétételi lista

24. Az Infofu. r. számú melléklete szerinti egyes dokumentumok _ a IIII4. pont
szerinti szerződések kivételével - adatainak feltöltését az adatfelelős, a honlapon
történő megjelenítését aZ Információs Rendszer Üzemeltetési Főosztály
időszakonként végzi.

25. Az Infotv. r. melléklet III/4. pont szerinti, nettó 5 millió forintot elérő va5l
meghaladó értékű szerződések Hivatalra vonatkozó adatainak közzététe|ét _ az
illetékességre fi5lelemmel _ a Gazdasági Főosztály vagy a Közszolgálati Főosztály
végzi.

vI.
A különö s közzétételi lista eryes adatainak ktjzzétételére

vonatkozó szabályok
z6. Az Áw. 6. melléklet rz. és 13. pontjai szerinti közérdekű adatokat a honlapra

történő közzétételt megelőzően, a szerződés pénzügyi ellenjegyzése után a
Pénzügyi osztály munkatársa a FORRÁS gazdasági ügyviteli rendszerben rögzíti.

27. A KIK-be történő, nettó 5 millió forintot meghaladó értékű szerződések adatai
feltöltésének előkészítése során a NAVÜ által meghatározott adattábla és útmutató
szerint
a) az I. országgyíílés fejezet 4. cím, Fejezeti kezelésű előirányzatainál képződő

adatokat, valamint a bevételeket a Költségvetési osztály munkatársa,
b) a varyongazdálkodási adatokat a Számviteli osztály munkatársa,
c) a Hivatal kiadási ügyeiben képződő adatokat a Pénzüryi osztály munkatársa,
d) az egyes munkajogi tárgyu szerződésekkel kapcsolatos adatokat a Közszolgálati

Főosztály munkatársa
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az adatszolgáltatás hónapjának zo. napjáig rögzíti és elektronikusan megküldi a
Gazdasági Főosztálykijelölt munkatársának, megjelölve azokat az eseteket, amikor
a közzétételi kötelezettség (a nettó 5 millió forintos értékhatár átlépése)
teljesítésére az új (egybeszámítandó) adat felmerülése miatt kerül sor.

z8. A z7. és 59. pont szerinti adattáblákat az adatszolgáltatás hónapjának z4. napjáig
a Gazdasági Főosztály kijelölt munkatársa összesíti, az összesített adatokat
tartalmazó adattáblát a gazdasági főosztályvezető megküldi a közbeszerzési
irodavezetőnek.

29. 
^ 

Közbeszerzési Iroda munkatársa a kézhezvételtől számított két munkanapon
belül a közbeszerzésekkel kapcsolatos további adatokat rögzíti az adattáblában.

30. A gazdasági főosztályvezető _ a közbeszetzési irodavezetővel történő esetleges, az
Infotv. r. mellékletIIII4. pontja szerinti adatokkal való összevetésre vonatkozó
adategyeztetést követően _ a 29. pont szerint előállt adattáblát a KIK-be történő
adatfeltöltést megelőzően a gazdasági és működtetési főigazgató-helyetteshez
terjeszti jóváhagyásra. A gazdasági és működtetési főigazgatő-helyettes
akadályoztatása esetén az adattáblát a gazdasági főosztá|yvezető hagyjajóvá.

3r. A jóváhagyott adattáblát a Gazdasági Főosztály kijelölt munkatársa a Hivatali Kapu
használatával tölti fel a KIK rendszerébe.

32.A gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes engedélye alapján a KIK-ben
történő közzétételi kötelezettség a jogszabályban előírt határidőnél gyakrabban is
teljesíthető.

VII.
Az eryedi kőzzétételi lista eryes adatainak kőzzétételére vonatkozó

szabályok

33. A Tájékoztatási és Iromány-nyilvántartó Főosztály a kijelölt hálózati helyre menti
az iromány-nyilvántartásban szereplő dokumentumokat, amelyeket az
Információs Rendszer Üzemeltetési Főosztály aZ adatrögzítést követően
haladéktalanul - megjelenít a honlapon (ogytv. z6. $ (+) bekezdés, 6o. s (r)
bekezdés).

34. Azországház, továbbá a Hivatala és az országgyűlési Őrség elhelyezésére szolgáló
épületekterületére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjéről, az országgyűlés
Órség és a Hivatal e feladatkörévelösszefliggő tevékenysége részletes szabályairól,
a belépés engedélyezésérevonatkozó jogosultságátruházásának szabályairól szóló
házelnöki rendelkezés dokumentumának feltöltését a Szabályozási és Szervezet-
fejlesztési Koordinációs Iroda, a honlapon történő megjelenJetését az Információs
Rendszer Územeltetési Főosztá|y végzi (ogyrv. s+. s (t)-(z) bekezdés).

35. A Jegyzői Iroda az ország5ríílés ülését követő napon a kijelölt hálózati helyen
kózzéteszi az országgyűlés nyilvános üléséről készült szó szerinti jegyzőkönyu
hitelesítés előtti második munkapéldányát. A kőzzétételt követő három nap
elteltével 1 jegyzőkönyvet _ országffilési Napló formájában _ aZ Információs
Rendszer Üzemeltetési Főosztály megjeleníti a honlapon. Azországgyűlés plenáris
ülésén szav azőgép használatával történt határozathozatalok részletes eredményeit
(a továbbiakban: szavazási lista) legkésőbb a határozathozatalt követő munka-
napon kereshető formában kell a honlapon közzétenni. Aszavazási lista honlapon
történő megjelenítését az Információs Rendszet ÍJzemeltetési Főosztály végzi
(ogytv. s6. 5 (z) bekezdés).
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36. Az országgyűlés bizottságainak nyilvános üléseiről készült, szó szerinti jegyző-
könyvet a Gyorsíró Iroda mtrnkatársa a kijelölt hálózati helyre menti. A bizottsági
elnöki hitelesítés, valamint a közszemlére tétel utána bizottsági titkárság által az
adatbázisban történő rögzítését követően a jegyzőkönyvet az Információs Rendszer
Üzemeltetési Főosztály megjeleníti a honlapon (ogyrv.s8. S (s) bekezdés).

37. Az országgyűlés Mentelmi, osszeférhetetlenségi, Fegyelmi és Mandátumvizsgáló

Pizottsága által nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatok adatait a Mentelmi,
Összeférhetetlenségi, Fegyelmi és Mandátumvizsgáló Bizottság munkatársai
rögzítik, azokat az Információs Rendszer Üzemeltetési Főosztáty és az Informatikai
Belső Fejlesztési és Ügyfélszolgálati Főosztály publikálja a honlapon (osytv. 94. s
(z) bekezdés).

38.A közjogi méltóságok adományai tekintetében előírt adatfeltöltést a Gazdasági
Főosztály, a honlapon történő megielenítést az Információs Rendszer Uzemeltetési
Főosztály végzi (Kejtv. 21. s (5) bekezdés, ogytv. tzz. $ (s) bekezdés).

VIII.
Az elektronikus futárposta (E-futár)

39. Azország5rűlési képviselők 5'ors és folyamatos tájékoztatása érdekében a honlap
főmenüjéből elérhetően elektronikus futárposta működik.

4c. Az elektronikus futárpostában kell közzétenni
1. az ogyLv. 35. s-a szerinti, azországffilés rendkívüli ülésszakavagy rendkívüli

ülése összehívásáról szóló kezdeményezést,
2. az országgyí|és munkarendjét,

3. aHázbizottság soron következő ülésének időpontját,

4. a Házbizottság ülését követően, de legkésőbb az ogytv. 34. s (z) bekezdése
szerinti határidőben az országgyűlés soron következő ülésének napirendi
javaslatát, majd elfogadott napirendjét,

5. a soron következő plenáris ülés(ek) rövid távú üléstervét,
6. aZ eryes benyrijtási határidők változásáról szóló tájékoztatót,

7. az Országg]ríílés soron következő ülésére vonatkozó, bizottság beszámolóról
történő határozathozatalra való felkérésről, Vagy tárgyalás nélkül való
|ezárásáről szóló házbizottsági vagy házelnöki j avaslatot,

8. a Házbizottság vagy a házelnök beszámolókkal kapcsolatos archivált
j avaslatainak elérhetőségét,

g. az ogfi. g8. $-a szerinti, a kormán1mak az országgyűlés következő ülés-
szakára vonatkozó törvényalkotási programját,

uc. az országgyűlés soron következő plenáris ülésén elhangzásra tervezett
interpellációk, kérdések és azonnali kérdések sorrendjét, valamint a
nemzetiségi szószólók elhangzó kérdéseit,

11. az országffilés ülésén napirenden kívüli felszólalásra jelentkezettek listáját,
12. az országgyűlés ülésén írásban előzetesen felszólalásra jelentkezettek listáját,
13. azországgyűlés nyilvános üléséről készült hiteles jegyzőkönyv elérhetőségét,
14. abizottsági ülésekről sző|ő _ azokmeghívóit tartalmazó _ tájékoztatót,
15. azországgy(ílési bizottságoknak _ a üzsgálóbizottságok kivételéve| _ az o$,tv.

15. s (4) bekezdése szerinti állásfoglalásait tarta|maző tájékoztatóit,
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16. a házszabáiyi rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság általános érvényíí
és eseti jellegű állásfoglalásait,

L7. a benffitott irományok automatizált lekérdezéssel megjelenített napi és heti
összesített jegy zékét,

rB. a 37. pont szerinti vagyonnyilatkozatokhoz kapcsolódó tájékoztatók és űrlapok
közvetlen elérhetőségét,

Ig. aZ Allami Számvevőszék jelentéseinek elérhetőségét és a mindenkori ország-
gyíílési ülésszak törvényalkotási programjához kapcsolódó ajánlásait, az önálló
irományhoz benyújtott háttéranyagát,

2o. a Maryarország gazdasági stabilitásáról szóló 2c11. évi Cxcry. törvény 23. $
(r) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési tanácsi véleményt,

2I. aMagyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény s. $ (s) bekezdése
alapján a Magyar Nemzeti Bank alapító okiratát,

22. az ország5ríílési képviselők munkáját érintő informatikai karbantartás
tájékoztatóit, valamint

z3. egyéb tájékoztatókat és dokumentumokat, amelyeknek az elektronikus
fu tárpostábanvalóközzététe|éhezaHivatalf őigazgatőjahozzájánilt.

4t^. A4o. pont
a) 1-9. alpontja szerinti dokumentumok és tájékoztatók honlapon történő közzé-

tétele a Szervezési Főosztály feladata,
b) ro-rz. alpontja szerinti adatrögzítést a Jegyzői Iroda végzi a Parlamenti

Információs Rendszer (a továbbiakban: PAIR) megfelelő moduljában. A PAIR
működtetése a Gazdasági és Működési Igazgatóság ü5nendje szerint történik,

c) ry. alpontja szerinti hiteles jegyzőkönyvek honlapon történő elérhetőségének
biztosítása a Jegyzői Iroda feladata,

d) r+-16. alpontja szerinti tájékoztatók, állásfoglalások kőzzététe|éről _ azSZMSZ-
ben meghatározott feladatellátás szerint a Bizottsági Főosztály és a
Kodifikációs Főosztály gondoskodik,

e) 17. alpontja szerinti lekérdezés részletes PAIR-beli meghatározását a
Tájékoztatási és Iromány-nyilvántartó Főosztály végzi. A PAIR fejlesztése és
működtetése a Gazdasági és Működési Igazgatóság ügyrendje szerint történik,

0 r8-zr. alpontja szerinti dokumentumokat a Tájékoztatási és Iromány-nyilván-
tartó Főosztály a honlap publikációs rendszerében menti. A honlap publikációs
és tartalomkeze|ő rendszerének működtetése a Gazdasági és Működési
Igazgatőság ügyrendj e szerint történik,

8) zz. alpontja szerinti tájékoztatók közzététele aZ Információs Rendszer
Üzemeltetési Főosztály feladata,

h) zg. alpontja szerinti tájékoztatók és dokumentumok kőzzététe|&ő|, az
elektronikus futárpostából való eltávolításáról és archiválásáról ahozzájáru|ást
kérő szervezeti egység gondoskodik.

IX.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésének rendje

4z. Közétdekű adat megismerése iránti igény (a továbbiakban: igény) a
kozadat@parlament.hu e-mail címen, illetőleg személyesen _ előzetes, a 44t-4z63
számon történt telefonos bejelentkezés alapján - a Sajtóirodán nyújtható be.
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43. A 42. pontban említctt c-mail címtől eltérő e-mail címre érkezett igényt
haladéktalanul továbbítani kell a 4z. pontban megjelölt címre.

44. Azigényt a Sajtóiroda annakbeérkezését követően - amennyiben a Sajtóiroda nem
tudja saját hatáskörében, elektronikus úton megválaszolni _ haladéktalanul
továbbítja az érintett hivatali szerv' illetve a képviselőcsoport hivatala vezetője

'' részére azza|, hogy az igény előzetes üzsgálatát követően 5 napon belül adjon
\tájékoztatást annak teljesíthetőségéről, a vá|asz elkészítéséhez szükséges _ a
jogszabályi határidőt figyelembe vevő _ időtartamról, valamint az esetlegesen
felmerülő (másolatkészítés, adathordozó biztosítása, postázás) költségekről.

45. A közérdekű adat igénylésre történő szolgáltatása során _ ha az adatigénylő a
vá|aszadás formáját, illetve módját nem jelölte meg - elsősorba\ aZ elektronikus
úton, másodlagosan (másolt) irat formájában történő válaszadást kell alkalmazni.

46. Amennyiben az szükséges, aZ adatnak az adatigénylővel való megismertetése _ a
főigazgatő engedélyével _ az érintett szervezeti egység hivatalos helyiségében
történik.

47. Amennyiben a 44. pont szerinti előzetes vizsgálat alapján az érintett hivatali szerv
vezetője, illetve a képviselőcsoport hivatalának vezetője az igény elutasítását
javasolja, akkor a javaslatot annak indokaival együtt írásban közli a Sajtóirodával.
Az elutasítására, annak indokaira és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó
tájékoztatási kötelezettséget az InfoW. 30. s (3) bekezdésében előírt határidőben a
Sajtóiroda teljesíti.

48. Amennyiben hivatali szerv vagy a képviselőcsoport hivatalának vezetője az e|őzetes
vizsgálat alapján az igényt teljesíthetőnek tartja, a Sajtóirodát tájékoztatja a 44.
pontban kért információkról is. A Sajtóiroda vezetője a tájékoztatás alapján dönt a
válaszadási határidő esetleges meghosszabbításáról és szükség esetén _ a hivatali
szerv vagy a képviselőcsoport hivatalának vezetőjével, valamint a gazdasági és
működtetési főigazgatő-helyettessel történő eryeztetést követően az
adatigénylésért felszámítható költségtérítés megállapításáról.

49.A válaszadási határidő meghosszabbításáról és az Infotv. 29. s (za) bekezdése
szerinti megkeresésről az adatigénylőt a Sajtóiroda tájékoztatja.

5o. Amennyiben az előzetes vizsgálat alapján az adatigénylés teljesíthető, de a
felmerülő költségek összege nem haladja meg a Vhr. szerinti legalacsonyabb
összeget, abban az esetben költségtérítés nem számítható fel, és az adatigénylést az
Infotv. szerinti határidőben kell teljesíteni.

5r. Amennyiben a közérdekű adatigénylés teljesítéséért felszámítható költségek
összege meghaladja a Vhr-ben meghatározott legalacsonyabb összeget, a
Sajtóiroda a Vhr. szerint felszámítható költségtérítés összegéről haladéktalanul
tájékoztatja aZ adatigénylőt azza|, hogy 30 napon belül nyilatkozzon a
költségtérítés összegének ismeretében az adatigénylés fenntartásáról.

52. A Sajtóiroda aZ 51. pont szerinti tájékoztatő levelében megjelöli azt a Íizetési
szám|aszámot, amelyre a befizetést teljesíteni kell, egyúttal felhívja az adatigénylő
fi5'elmét arra, hogy amennyiben aZ igényt fenntartja, akkor a Sajtóiroda részére
küldött válaszának megadásától számított 15 napon belül fizesse meg a megjelölt
összeget a Hivatal részére.

53. Amennyiben az adatigénylő ú5l nyilatkozott, hogy igényét a költségtérítés
összegének ismeretében is fenntartja, akkor a Sajtóiroda ennek tényéről és a
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megfiZetendő költségtérítés összegéről haladéktalanul tájékoztatja a gazdasági és
működtetési főigazgatő-helyettest. A gazdasági és működtetési főigazgató-
helyettes a költségtérítés megÍizetését követően haladéktalanul tájékoztatja a
Sajtóirodát a költségtérítés megfizetésének tényéről és a beíizetés időpontjáról. A
Sajtóiroda a megállapított költségtérítés összegének megÍizetését követő r5 napon
belül az igényt teljesíti.

54. Az igény elutasítása esetén az Infotv. st. 5 (t) bekezdésében foglalt jogorvoslati
lehetőség vehető igénybe.

55.A Sajtóiroda az igényekről a melléklet szerinti nyilvántartást vezet, amit a
Sajtóiroda vezetője a tár$lévet követő év január r5-éig megküld a Szabályozási és
Szervezetfejlesztési Koordinációs Iroda részére, amely előkészíti a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a főigazgatő á|ta| az Infotv. 3o.
$ (s) bekezdése alapján történő tájékoztatását.

x.
Folyamatba épített ellenőrzés, beszámolási kötelezettség

56. A Szabályozási és Szervezetfejlesztési Koordinációs Iroda az Infotv., valamint jelen
szabá|yzat közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végre-
hajtásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését folyamatba épíwe vizsgálja.

57. A Szabályozási és Szervezetfejlesztési Koordinációs Iroda az InfoW. IV. fejezete
szerinti, közérdekíí adatok közzétételével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére
irányuló folyamatba épített ellenőrzés eredményéről a Kkr. 4. $-a szerinti átfogó
jelentést készít afőigazgató részére. A jelentés tarta|mazza különösen a folyamatba
épített ellenőrzés megtörténtére vonatkozó tájékoztatást, az Infotv. 37. $-a szerinti
közzétételi listák teljeskörűségére, az adatok naprakészségére vonatkozó vizsgálat
tapasztalatait és annak fi5'elembevételével javasolt változtatásokat, valamint a
Sajtóiroda által a zr. pont alapján tett, az egyedi közzététe|i lista kiegészítésre
vonatkozó javaslatot. A Szabályozási és Szervezetfejlesztési Koordinációs Iroda az
átfogójelentést - a közérdekű adatigénylésektekintetében közösen a Sajtóirodával
_ a gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes útján a tárgyévet követő év
január 3r-éig terjeszti afőigazgató elé.

xr.
A képviselőcsoportok adatszolgáltatására vonatkozó külön rendelkezések

58. A képviselőcsoport működési kerete terhére megkötött, az Infotv. r. melléklet III/
4. pontja szerinti szerződések adatai honlapon történő közzétételéről a képviselő-
csoport hivatalának kijelölt munkatársa gondoskodik.

59. A KIK-be történő adatfeltöltés előkészítése érdekében a képviselőcsoport hivatala
saját belső szabá|yzata e|őirásainak megfelelően összesíti a FoRRAS ügyviteli
rendszerben szereplő, a működési keret terhére kötött szerződések adatait és
azokat rögzitia NAVÜ által előírt adattáblába. A képviselőcsoport hivatala vezetője
az adattáblátjóváhagyóként aláírja és az adatszolgáltatás hónapjának zo. napjáig
szerkeszthető formában is, elektronikusan megküldi a Gazdasági Főosztály
vezetője részére.

6o. Az Infotv. r. melléklete IIII4. pont szerinti és a KIK-be feltöltendő adatokat a
Gazdasági Főosztály vezetője összeveti, eltérés esetén egyeztetést kezdeményez a
képviselőcsoport hivatalvezetőjével.
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6r. A 32. pont szerinti előrehozott adatfeltöltés lehetősegéről és időpontjáróI a
képviselőcsoportok hivatalát a gazdaságí főosztályvezető tájéko rta$a.

xrl.
7ÁÍő rendelkezés

óz. A jelen szabá{yzat az ország5úIés elnökének eryetértő aláírását követő napjan lep
hatályba, eryidejűleg at7/zotg. számú főigazgatfii szabályzat hatályátveszti.

MelléHet Nyilvántartás a közérdekíí adat megismerésére irányuló igenyekről

Budapest, 2cl23. február,lP

Eryetértek.

Budapest, zo2g. februfuB.

!#*,
az ország5riílés elnöke

Ast
\*'

s'

'7r
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