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Az adatfelelős intézmény feladatai a törvény végrehajtásával kapcsolatban 
 

 

 

1. A törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek megismerése 

 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 305/2005. Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az 

egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az 

adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 

 18/2005. IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 

szükséges közzétételi mintákról 

 

2. A közzététel szervezési és ügyviteli feltételeinek megvalósítása: közzétételi 

szabályzat készítése, felelősök kinevezése 
 

 

3. Közérdekű adatok közzététele az interneten 
 

Az Infotv. 33. § (2) bekezdésében szereplő szerveknek a saját honlapján kell 

közzétenni az közérdekű adatokat, míg a közfeladatot ellátó egyéb szervek közzétételi 

kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által közösen 

működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel 

kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra 

létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.  

A központi honlap igénybe vételét csak azoknak a kötelezett szerveknek javasoljuk, 

akik nem rendelkeznek saját honlappal. Saját honlap esetén célszerű azon közzétenni 

az adatokat: egyrészt az állampolgárok azon a honlapon keresik a közadatokat, 

másrészt így elkerülhető a párhuzamos közzététel miatti duplikáció, illetve jóval 

kevesebb munkát jelent, ha csak egy honlapon kell aktualizálni az adatokat. 

 

4. Bejelentési kötelezettség a miniszter felé: regisztráció az admin.kozadat.hu 

oldalon, intézményi és személyi adatokkal 

 

 

5. Műszaki háttér biztosítása, szoftverek letöltése, telepítése 
Bővebb információ a www.kozadattar.hu oldalon, a Letöltések menüpontban. 

 

 

6. Konfiguráció letöltése az adminisztrációs felületről, majd feltöltése az OAI 

szerverre 
Saját telepítésű OAI szerver esetén, a központi OAI szervert igénybe vevőknek nem 

kell a központi paramétereket beállítani. 

 

7. Szoftverek tesztelése, a honlapon megjelentetett közadatokból leíró adatok 

(metaadatok) készítése 



2 

 

A leíró adatok az adminisztrációs felületen elérhető webes metaadat-szerkesztő 

használatával készíthetők el. 

 

 

8. Aktiválási kérelem benyújtása az adminisztrációs felületen 

 

 

9. Az aktiváláskor az intézmény által előállított metaadatok kereshetővé válnak a 

közadatkeresőben 

 

 

10. Adatok frissítése: a törvény melléklete szerint a honlapon megjelenő 

közadatok változásait (új, módosított, törölt) minden esetben jelezni kell a leíró 

adatokban is 

 

 

11. Archív adatok: a törvény mellékletének megfelelően gondoskodni kell az 

archiválásról 


