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5/2012. Rektori Utasítás 
az Óbudai Egyetem honlapján közzétételre kötelezett közérdekű adatokkal 

összefüggő feladatokról 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 
kapcsolódó a 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelettel módosított 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján, az 
Adatvédelmi Szabályzat 1. mellékletének megfelelően az Óbudai Egyetem honlapján közzéteszi közérdekű 
adatait. 

Az egyes közzétételi egységek adatainak alább felsorolt adatfelelős egységei az Adatvédelmi Szabályzat 
1. mellékletében található gyakorisággal frissítésre, illetve törlésre elküldik az adatokat az egyetem 
adatvédelmi felelősének, aki intézkedik a közzétételről. A frissítésért az adatfelelős egység vezetője felelős. 
 

Adatcsoportok, részegységek, közzétételi egységek Adatfelelős egység vezetője 

Szervezeti, személyzeti adatok 

Elérhetőségi adatok kancellár,dékánok, főigazgatók, a doktori 
iskolák vezetői, gazdasági főigazgató 

Szervezeti struktúra kancellár 

Az intézmény vezetői kancellár 

              Gazdálkodó szervezetek  

Az intézmény tulajdonában álló vagy részvételével 
működő gazdálkodó szervezetek 

gazdasági főigazgató 

Az intézmény által alapított közalapítványok alapító egység vezetője 

Lapok kancellár, könyvtárigazgató 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló 
szerv 

kancellár, gazdasági főigazgató, belső 
ellenőrzési vezető 

Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre kancellár 

Az intézmény nyilvántartásai adatvédelmi biztos, informatikai osztályvezető 

Nyilvános kiadványok kancellár  

Testületek döntéshozatala, ülések kancellár 

Testületek döntései kancellár (közlöny útján) 

Pályázatok (saját) kancellár 

Hirdetmények kancellár (egyetemi közlemények útján) 

Közérdekű adatok igénylése kancellár 

Gazdálkodási adatok 

                   A működés törvényessége, ellenőrzések 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája gazdasági jellegű: gazdasági főigazgató 
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egyéb: kancellár 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései kancellár 

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok tartalomtól függően 

A működés eredményessége, teljesítmény minőségirányítási igazgató 

Működési statisztika oktatási jellegű: oktatási főigazgató 
gazdasági jellegű: gazdasági főigazgató  
kutatási: tudományos rektorhelyettes 

                   Költségvetések, beszámolók 

Éves költségvetések gazdasági főigazgató  
Számviteli beszámolók gazdasági főigazgató  
A költségvetés végrehajtása gazdasági főigazgató  

                   Kiadások, juttatások, támogatások 

A foglalkoztatottak bér- és munkaügyi osztályvezető 

Támogatások költségvetési és számviteli osztályvezető 

Szerződések gazdasági főigazgató 

Egyéb kifizetések költségvetési és számviteli osztályvezető 

Európai Unió által támogatott fejlesztések Pályázati és Technológia Transzfer Iroda 
vezetője 

Közbeszerzés közbeszerzési igazgató 

(a közzétételi egységek felsorolása a honlapon közzétett közérdekű adatokat követi!) 

Az első közzététel – 2012 októbere – után keletkező adatok (pl. új alapítvány) forrásának vezetői 
közzétételre elküldik az adatokat az egyetem adatvédelmi felelősének. 

A honlapon közzétett közérdekű adatokkal kapcsolatos észrevételeket az egyetem adatvédelmi felelősének 
kell eljuttatni. 
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