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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A szabályozás célja
1. §

(1) Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse az Óbudai Egyetem (továbbiakban: Egyetem) működésében a saját és a
központi honlapon keresztül történő kötelezően közzéteendő közadatok közzétételi szabályait, illetve az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott
egyedi közérdekű adatigénylések teljesítésének feltételeit és rendjét, megfelelve
a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.),
b) a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi
jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet),
c) a közzételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.)
IHM rendelet (a továbbiakban: IHM rendelet),
d) a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Költségtérítés-rendelet),
(2) A szabályzat létrehozásának jogszabályi alapja az Infotv. 30.§ (6) bekezdése, miszerint az Egyetemnek, mint
közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő
szabályzatot kell készítenie
A szabályzat hatálya

2. §

(1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi polgárára, az Egyetemmel közalkalmazotti vagy
egyéb jogviszonyban álló oktatókra, kutatókra, tanárokra, a nem oktató-kutató, tanár besorolású alkalmazottakra
és a hallgatókra.
(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem kezelésében lévő, az Egyetemnél keletkező, illetve az Egyetem
műkődését érintő, a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően közzéteendő közadatok adatállományára,
és az azok közzététele érdekében végrehajtandó feladatokra, valamint a közérdekű adatok igénylésének rendjére.
Alapfogalmak

3. §

Jelen szabályzat alkalmazásában:
1. saját honlapon közzétevő: az az adatfelelős, aki az Infotv. 33. § (2) bekezdése vagy a saját döntése alapján a
közérdekű adatokat külön adatközlő közreműködése nélkül teszi közzé;
2. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű
adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett, jelen szabályzat alkalmazásában az
Egyetem;
3. adatgazda: az Egyetemnek azon szervezeti egysége, vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
olyan személy, amelynél/akinél tevékenysége során jelen szabályzat hatálya alá eső közadat keletkezik;
4. adatfeltöltő: aki a jelen szabályzatban meghatározott közadatok megfelelő informatikai platformra történő
feltöltésének technikai lépéseit elvégzi;
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5. adatközlő: aki az Infotv. 33. § (2) bekezdése szerint az adatfelelős(ök) döntése alapján a közadatokat az
adatfelelős(ök) döntése alapján saját honlapján közzéteszi;
6. központi honlap: a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős
miniszter által működtetett, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére kötelezett szervek közérdekű adatot
tartalmazó honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatok
összesített nyilvántartására létrehozott honlap;
7. KEJ: a központi honlapon elérhető központi elektronikus jegyzék;
8. EKAR: a központi honlapon elérhető egységes központi adatkereső rendszer;
9. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére
is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
10. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
11. közadat: a 9. és 10. pont hatálya alá tartozó adatok együttesen;
12. közzétételi egység: az IHM rendelet szerint meghatározott közzétételi egység (ld. 1. és 2. sz. melléklet);
13. általános közzétételi lista: az Infotv. 1. számú mellékletében meghatározott lista az IHM rendelet szerinti
tagolásban;
14. különös közzétételi lista: jogszabály egyes ágazatokra, illetve az Egyetemre mint közfeladatot ellátó
szervtípusra külön jogszabályban meghatározott egyéb közzéteendő adatokat tartalamzó lista;
15. egyedi közzétételi lista: közzétételre kötelezett szerv vezetője - a Hatóság véleményének kikérésével -,
valamint jogszabály a közfeladatot ellátó szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy
részére kiterjedő hatállyal további kötelezően közzéteendő adatkört határozhat meg;
16. leíró adat: a Kormányrendeletben és jelen Szabályzat 4. számú mellékletében meghatározott, az 1. és a 2.
számú mellékletben szereplő közzétételi egységek jellemzőire vonatkozó, a központi honlapon közzéteendő leíró
adat-elemek, amelyeket az adatgazdák állítanak elő;
17. miniszter: a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter;
18. közzétételi lista szerkesztője: Jogi Osztály;
19. aloldal szerkesztője: a közzétételre szolgáló aloldalhoz hozzáférési és szerkesztési jogosultsággal
rendelkező;
20. Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
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II. FEJEZET
A KÖZADATOK HONLAPON VALÓ KÖZZÉTÉTELE
Adatközlés a saját honlapon
4. §

(1) A kötelezően közzéteendő közadatokat 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 közzétett adatokat védeni kell a jogosulatlan megváltoztatás, törlés,
megsemmisülés és sérülés ellen. A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.
(2) Az Egyetem a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a kezelésében levő
közadatokat az interneten a saját honlapján, valamint a www.kozadat.hu központi honlapon közzéteszi.
(3) Az Egyetemnek a honlapján közzéteendő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat a honlap
nyitólapjáról közvetlenül, a „Közérdekű adatok” hivatkozás alatt elérhető oldalon kell közzétenni.
(4) Amennyiben egy-egy közadat közzétételével kapcsolatosan kétség merülne fel, vagy a felmerült kérdést a jelen
szabályzat nem rendezi, úgy az adott esetre vonatkozóan a Jogi Osztály döntését kell kikérni.

5. §

(1) Az Egyetem közzétételi kötelezettségéhez kapcsolódóan az általános közzétételi listát a jelen szabályzat 1.
számú mellékletében, a különös közzétételi listát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint kell közzétenni.
(2) A Jogi Osztály a közzétételi listában nem szereplő közérdekű adatokra vonatkozó, a beérkezett adatigénylések
adatai alapján évente felülvizsgálja a közzétételi listákat, és a jelentős arányban vagy mennyiségben felmerült
adatigénylések alapján azt kiegészíti.
A közadat közzétételének, helyesbítésének, frissítésének és eltávolításának részletes rendje

6. §

(1) Az Egyetem a Kormányrendelet értelmében saját honlapon közzétevőnek minősül, azaz közérdekű adatait
külön adatközlő közreműködése nélkül teszi közzé. Az Egyetem a saját honlapján az egységes közadatkereső
rendszerre mutató hivatkozást is köteles elhelyezni.
(2) A közzétételi kötelezettség körébe tartozó közadatok közzététele, helyesbítése, frissítése és eltávolítása úgy
történik, hogy az adatgazdaként kijelölt szervezeti egység vezetője a rá vonatkozó közadatok vonatkozásában a
szabályzat 1. és 2. számú mellékleteiben meghatározott gyakorisággal, a változás beálltáról való
tudommásszerzést követően haladéktalanul felülvizsgálják az adatokban beállt változásokat, és a megváltozott
adatokat továbbítják a kijelölt személyeknek, a mellékletekben meghatározott módon.
(3) A közzétett adatokat védeni kell a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés és sérülés ellen. Ilyen
esemény bekövetkeztének észlelése esetén azt haladéktalanul jelezni kell a a Jogi Osztálynak és az Informatikai
Osztálynak, akik megteszik a szükésges intézkedést az esemény elhárítására vagy a következmények
kiküszöbölésére.
(4) A visszakereshetőség érdekében az adatok közzétételével, helyesbítésével, frissítésével, vagy eltávolításával
kapcsolatban a kijelölt adatgazdáknak naplózni kell (ld. 3. számú melléklet) az esemény bekövetkeztének dátumát
és időpontját, az ilyen módon elavulttá vált adatokat, valamint az esemény kiváltásában közreműködő felhasználó
nevét. Az így vezetett nyilvántartást minden naptári évet követő január 31-ig meg kell küldeni az Informatikai
Osztálynak archiválás céljából. Az Informatikai Osztály a nyilvántartásokat évenkénti bontásban tárolja.
(5) A naplózott adatállományt védeni kell a megsemmisítéstől, az illetéktelen személy általi módosítástól, az egyes
bejegyzések törlésétől vagy a bejegyzések sorrendjének megváltoztatásától, egyúttal biztosítani kell, hogy a napló
tartalmához csak arra feljogosított személyek férhessenek hozzá.
(6) A naplóról az adatgazda – szükésges esetén az Informatikai Osztály bevonásával - rendszeresen biztonsági
másolatot készít.
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(7) A frissített adat új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, és az adat előző állapotának archív
állományban való elérhetőségét. Az elévült adatok archív állományban tartásának időtartamát az 1. és a 2. számú
melléklet írja le.
(8) A Jogi Osztály gondoskodik a közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos
közzétételéről oly módon, hogy rendszeresen felhívja az adatgazdákat a közzétételi listákba szereplő frissítési
kötelezettségük teljesítésére.
(9) A Jogi Osztály folyamatba építve vizsgálja a kötelező közzétételre vonatkozó szabályok végrehajtásával
összefüggő kötelezettségek teljesítését, amelynek eredményéről évente legalább egy alkalommal átfogó jelentést
készít a kancellár részére a tárgyévet követő év február végéig.
Adatközlés a központi honlapon
7. § (1) A miniszter a közzétételi kötelezettség biztosítása érdekében az Infotv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott
központi honlapot hoz létre, amelyen biztosítja a közérdekű adatok, a Kormányrendeletben meghatározottt leíró
adatok elérhetővé tételét.
(2) A Jogi Osztály az EKAR-hoz és a KEJ-hez való kapcsolódás és az ehhez szükséges nyilvántartásbavétel céljából
bejelenti a miniszternek a következő adatokat, illetve azok megváltozását:
a) az adatfelelős neve és székhelye, az adatfelelőssel való kapcsolattartás adatai (elérhetőség);
b) a szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy egyéb, az Infotv. 33. § (2) bekezdésében nem nevesített
közfeladatot ellátó szervnek minősül.
(3) A bejelentés alapján a miniszter az Egyetemet nyilvántartásba veszi és engedélyezi számára az EKAR-hoz és
KEJ-hez való csatlakozást.
(4) Az adatgazda a Jogi Osztály közreműködésével előállítja és rendszeresen frissíti a közzétett adatokat
összefoglaló, az Egyetem számára jogszabályban meghatározott közzétételi egységekre vonatkozó, jelen
szabályzat 4. számú mellékletében meghatározott leíró adatokat.
(5) A Jogi Osztály a leíró adatokat elektronikus úton folyamatosan közzéteszi a miniszter számára annak
érdekében, hogy a miniszter a közzétevőkre kötelezettekről ilyen módon összegyűjtött adatokat az általa létrehozott
központi honlapon közzétegye a KEJ és az EKAR részeként.
(6) A Jogi Osztály a leíró adatokat a miniszter által az Egyetem rendelkezésére bocsátott, a leíró adatokra
vonatkozó formai és tartalmi előírásoknak megfelelő formátumban teszi közzé a miniszter által rendelkezésre
bocsátott feltöltő alkalmazáson keresztül.
(7) Ha a közzétett közérdekű adatok megváltoznak és ez érinti a közzétett közérdekű adatokat tartalmazó leíró
adatokat, az adatgazdák a leíró adatokat kötelesek a közzétételi listában meghatározott megőrzési idő alatt
aktualizálni, így különösen az újonnan közzétett közzétételi egységre vonatkozó új leíró adatokat létrehozni, az
eredeti (változás előtti) közzétételi egységben az új közzétételi egység elérhetőségére utalni, a pontatlan, téves
vagy időszerűtlen leíró adatot helyesbíteni.
(8) A közzétett közadatok és a változás nyomán létrehozott új vagy helyesbített leíró adatok megváltozását az
adatgazda a Jogi Osztálynak haladéktalanul jelzi, aki a megváltozott vagy új leíró adatokat a miniszter részére
továbbítja a minisztérium által rendelkezésre bocsátott csatornán.
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III. FEJEZET
A KÖZADATOK MEGISMERÉSE IRÁNTI IGÉNYEK KEZELÉSE
Általános rendelkezések
8. §

(1) Az Egyetemnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közadat erre irányuló igény alapján bárki
megismerhesse az Infotv. szerinti korlátozásokkal.
(2) A közadat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat,
valamint a közadatok megismeréséhez való jogot törvény – az adatfajták meghatározásával - az Infotv.-ben
felsorolt okokból korlátozhatja.
(3) Az Egyetem 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 - az Egyetem vezetője engedélyezheti. A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére
irányuló igény – azelőbbiekben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható
el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése az Egyetem 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.
(4) A közadat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. Ha az
adatigénylés nem egyértelmű, fel kell hívni az igénylőt az igény pontosítására.
(5) Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az Infotv. 29. § (1a) bekezdésben
meghatározott szempont szerinti vizsgálatához, az igény teljesítéséhez megállapított költségtérítés
megfizetéséhez szükséges. A 29. § (1a) bekezdésében meghatározott idő elteltét, illetve a költségek megfizetését
követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.
(6) Az Egyetem az igénylésnek nem köteles eleget tenni, ha az azonos igénylő egy éven belül azonos adatkörre
irányuló megkereséssel fordul az Egyetemhez, feltéve, hogy a korábban kiadott azonos adatokban változás nem
következett azóta be.
(7) Nem kell eleget tenni az adatigénylésnek akkor sem, ha az igénylő nem adja meg nevét (elnevezését), illetve
elérhetőséget, ahová a tájékoztatás megküldhető.
(8) A közszféra információinak további felhasználásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelv
alapján a közfeladatot ellátó szerv nem köteles – kizárólag az adatigény teljesítése érdekében – új, minőségileg
más adatot előállítani. Ha egy adat, információ nincs az adatkezelő kezelésében, illetve a kért adatot nem állították
elő, akkor az adatkezelő az adatkérés teljesítésére nem kötelezhető. Ennek alapján az Egyetem mérlegelési
jogkörében eljárva maga jogosult dönteni a rendelkezésére nem álló, igénylő által kért adatok előállításáról vagy
annak elutasításáról. Az Egyetem akkor sem kötelezhető az igényelt adatok előállítására, ha az igénylő az adatok
előállításával kapcsolatban felmerült költségeket megtéríti.
(9) Amennyiben az Egyetem az igényelt adatok előállítását vállalja, annak költségét az igénylő előzetesen köteles
megfizetni.
(10) A Jogi Osztály az igénylőt a költségtérítés mértékéről az igény beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon
belül tájékoztatja.
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9. §

(1) Az Egyetem valamely szervezeti egységéhez beérkező, közadat megismerésére vonatkozó igényeket a Jogi
Osztályra kell továbbítani megválaszolás céljából. A Jogi Osztály az értesítés alapján nyilatkozik, hogy az
adatkérés teljesíthető-e, majd az illetékes szakterület közreműködéésvel megállapítja a válasz tartalmát és
kialakítja a közadat igényléssel esetlegesen felmerülő költségtérítés mértékét.
(2) A Jogi Osztálynak a közadatok megismerésére irányuló igénynek, az igény beérkezését követő legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 15 (tizenöt) napon belül eleget kell tennie.
(3) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, vagy nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése
az Egyetem alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 (tizenöt) nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény
beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül tájékoztatni kell.
(4) Az adatigénylő közérdekű adatigénylésének megválaszolását vagy a megtagadás közlését a Jogi Osztály
teljesíti, azaz a közérdekű adatokat rendelkezésre bocsátja, vagy annak nem teljesíthetőségéről tájékoztatást ad,
a jelen szabályzatban meghatározottaknak megfelelően.
(5) Az igény teljesítésének megtagadása esetén az igény megtagadásáról, annak indokaival valamint az igénylőt
e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15
napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni
kell az igénylőt.
(6) Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a Jogi Osztály nyilvántartást vezet, és az abban
foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.
(7) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar
anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az álatal értett más nyelven fogalmazza meg.

10. § (1) A közadatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az
igénylő másolatot kaphat.
(2) Ha a közadatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a
meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
(3) Az Egyetem az adatigénylésért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – a költségtérítést
állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell, aki 30 napon
belül nyilatkozik arról, hogy igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az
adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe
nem számít bele. Ha fenntartja, akkor legalább 15 napos határidő biztosítása mellett köteles a felmerült költségeket
az Egyetemnek megfizetni. A költségtérítés mértékére a Költségtérítés-rendelet szabályai alkalmazandóak.
(4) Ha az adatigénylés teljesítése az Egyetemnek alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő
másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő
15 (tizenöt) napon belül kell teljesíteni.
(5) Arról, hogy
a) az adatigénylés teljesítése az Egyetemnek az alaptevékenysége ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész
jelentős terjedelmű, továbbá
b) a költségtérítés mértékéről, valamint
c) az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről
az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül tájékoztatni kell.
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(6) A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint
c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerőráfordítás költsége.
Jogorvoslat
11. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére irányuló igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a
meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
(2) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés
megfizetésére nyitva álló határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása,
nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b)pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58.
§ (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A határidő
elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A bíróság illetékességét az Egyetem székhelye határozza meg.
IV. FEJEZET
Záró rendelkezések
12. § Jelen szabályzat 2018. december 17. napján lép hatályba.

Budapest, 2018. december 10.

Prof. Dr. Réger Mihály

Varga Csaba

rektor

az Óbudai Egyetem kancellárja helyett általános jogkörrel eljáró
kancellárhelyettes

Záradék
Az Óbudai Egyetem közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételéről, valamint a közérdekű adatok
megismerésének rendjéről szóló szabályzatát a Szenátus 2018. december 10-i ülésén az SZ-CLI/212/2018. számú
határozatával fogadta el. Hatályos: 2018. december 17. napjától.
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1. számú melléklet
Általános közzétételi lista
(ld. külön excelben)
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2. számú melléklet
Különös közzétételi lista
(ld. külön excelben)
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3. számú melléklet
Nyilvántartás a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalának,
helyesbítésének, frissítésének, eltávolításának céljából az adatgazda számára

Jelen nyilvántartás célja annak rögzítése, hogy a közzétételi kötelezettséggel érintett közadatok módosítása
nyomon követhető legyen. Jelen nyilvántartást minden adatgazda számára szükséges vezetni, majd azt a
naptári évet követő január 31-ig meg kell küldeni az Informatikai Osztálynak archiválás céljából. Az Informatikai
Osztály a nyilvántartásokat évenkénti bontásban tárolja.

A szervezeti egység
(adatgazda)
megnevezése

Az érintett közzétételi
egység

Az érintett korábbi adat

Az érintett adat új
tartalma

A változás időpontja

Az adattovábbítás
címzettje
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Az adatváltozás oka

A nyilvántartásba vétel
időpontja
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4. számú melléklet
Az egyes közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok
(ld. külön excelben)
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5. számú melléklet
Folyamatleírás
(ld. külön excelben)
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