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Jelen intézményi szabályzat mindenkor érvényes változata a számítógépes hálózaton érhető el. 

A kinyomtatott példány nem hivatalos, csak a nyomtatás időpontjában igazolható annak 

érvényessége, ezért felhasználás előtt a belső dokumentumok mesterlistáján ellenőrizze az 

utolsó kiadás dátumát. 
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I. A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy meghatározza a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak a 

Soproni Gyógyközpont honlapján történő kötelező közzétételének részletszabályait, valamint 

a Soproni Gyógyközpont kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

teljesítésének rendjét. 

 

A szabályzat tartalmazza továbbá a közérdekű adatoknak a Soproni Gyógyközpont honlapjára 

történő feltöltésének szabályait is. Az egyéb honlapon megjelenítendő információkra 

vonatkozó előírásokat a Soproni Gyógyközpont Honlapkezelési Szabályzata rögzíti. 

 

  

II. A szabályzat hatálya 

 

A szabályzat rendelkezései a Soproni Gyógyközpont teljes területére vonatkozik. 

 

A szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti általános közzétételi listában szereplő 

közérdekű adatokra terjed ki, melyet a jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmaz. 

 

 

III. Közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok közzététele 

 

1. Általános kötelezettség 

 

A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles biztosítani a 

közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Az Infotv. szerint kötelezően közzéteendő 

adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, 

korlátozástól mentesen, kinyomtatható és kimásolható módon, díjmentesen hozzáférhetővé 

kell tenni. 

 

A közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tenni, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot 

és közérdekből nyilvános adatot, erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

 

A Soproni Gyógyközpont, mint közfeladatot ellátó szerv a fenti kötelezettségének a 

főigazgató által kijelölt intézményi adatvédelmi felelőse  útján tesz eleget. 

 

Az intézményi adatvédelmi felelős az adatközlési kötelezettsége teljesítése során a főigazgató 

által kijelölt közzétételi felelős közreműködésével jár el. 

A főigazgató a közzétételi felelős személy kijelöléséről tájékoztatja az intézményi 

adatvédelmi felelőst, továbbá a személyében bekövetkezett változásról is. 

 

 

2. Az intézményi adatvédelmi felelős 

 

Az intézményi adatvédelmi felelős:  

 

1. az adatfelelősöktől bekéri a Soproni Gyógyközpont működésére, szervezetére 

vonatkozó közérdekű adatokat, 

2. intézkedik az elkészített közérdekű adatok közzétételéről, 

3. figyelemmel kíséri a közzétett közérdekű adatok pontosságát, szakszerűségét és 

időszerűségét; 
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4. intézkedik a közérdekű adatok tartalmának az egyes adatok tekintetében 

meghatározott időszakonkénti, az általános és különös közzétételi lista szerinti 

közérdekű adatok tartalmának folyamatos frissítéséről; 

5. a közérdekű adatokat az egyes adatok tekintetében meghatározott határidőig, de 

legalább 1 évig megőrzi; 

6. a közzétett közérdekű adatok pontatlansága, tévessége vagy időszerűtlenné válása 

esetén elrendeli az új közzétételi állományok közzétételét, 

7. javaslatot tesz a főigazgatónak az adatoknak a Soproni Gyógyközpont honlapjára való 

feltöltésére, ezen adatok frissítésére, valamint törlésére. 

 

3. A közzétételi felelős 

 

A Soproni Gyógyközpontnál a közzétételi felelős feladatait  a titkárságvezető látja el. 

 

A közzétételi felelős 

 

1. Az intézményi adatvédelmi felelős által az adatfelelősöktől bekért közérdekű adatokat 

közzéteszi a Soproni Gyógyközpont honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu). 

2. figyelemmel kíséri a közzétett közérdekű adatok pontosságát, szakszerűségét és 

időszerűségét; 

3. amennyiben eljárása során észleli a közzétett adatok pontatlanságát, hiányosságát, 

szakszerűtlenségét, vagy tudomással bír valamely adatban időközben beállt 

változásról, úgy azt jelzi az intézményi adatvédelmi felelősnek, 

4. az adatok frissítését elvégzi, 

5. elvégzi az adatok megőrzésével kapcsolatos szükséges feladatokat, 

6. a közzétett közérdekű adatok pontatlansága, tévessége vagy időszerűtlenné válása 

esetén az új közzétételi állományokat közzéteszi, 

7. gondoskodik a közérdekű adatok pontos, naprakész és folyamatos feltöltéséről. 

 

A közzétételi felelős munkáját az intézményi adatvédelmi felelős ellenőrzi. 

 

A közzétételi felelősön kívül a társadalmi kapcsolatokért felelős munkatárs és az Informatikai 

Csoport kijelölt munkatársa jogosult megismerni és használni az adatközlő által 

rendelkezésére bocsátott, a közérdekű adatoknak a honlap publikus felületére történő 

feltöltéséhez szükséges hozzáféréseket. 

 

A közzétételi felelős az adatoknak a Soproni Gyógyközpont honlapján történő megjelenítése 

során valamennyi jogszabályi előírást köteles megtartani, s annak megfelelően eljárni. 

 

A közzétételi felelős feladatait a társadalmi kapcsolatokért felelős munkatárs és az 

Informatikai Csoport kijelölt munkatársának bevonásával látja el. 

 

 

IV. A közérdekű adatok honlapon való 

közzétételének szabályai 
 

1. Általános szabályok 

 

A Soproni Gyógyközpont saját internetes honlapot üzemeltet az Infotv. által előírt 

elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében. 

 

A honlap elérhetősége: www.sopronigyogykozpont.hu címen. 

http://www.sopronigyogykozpont.hu/
http://www.sopronigyogykozpont.hu/
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2. Dokumentumok telepítése, eltávolítása, az adatállomány frissítése 

 

A honlapra az intézményi adatvédelmi felelős által javasolt és a főigazgató által jóváhagyott - 

a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet szerinti közzétételi egységekre tagolt - menürendszer szerint 

kell elhelyezni a közérdekű adatokat. 

 

Az új dokumentum és adatállomány feltelepítését az adatfelelősnek az intézményi 

adatvédelmi felelősnél kell kezdeményezni a telepítendő anyag egy példányának 

megküldésével, melyet az intézményi adatvédelmi felelős engedélyezés céljából továbbít a 

főigazgatónak.A főigazgató által engedélyezett adatokat a közzétételi felelős tölti fel a 

honlapra. 

 

A már meglévő dokumentumok frissítésére, törlésére vonatkozó információkat az adatfelelős 

nyújtja be. 

 

A honlapra feltöltött adatok frissítését a közzétételi felelős végzi el az intézményi adatvédelmi 

felelős útmutatása szerint. 

 

3. Adatvédelmi szabályok 

 

Az internetes honlapon közzétett közérdekű és közérdekből nyilvános adatok, dokumentumok 

tartalma nyilvános, bárki számára hozzáférhető. 

 

A honlap informatikai védelmének kialakítása, az adatállomány stabilitásának biztosítása az 

Informatikai Csoport hatáskörébe tartozik. 

 

Gondoskodni kell – a szolgáltatóval együttműködve - az adatállomány jogtalan 

megváltoztatásának megakadályozásáról, továbbá annak megelőzéséről, hogy a honlapra 

bárki jogosulatlanul helyezzen el dokumentumokat. 

 

A honlap működtetése során be kell tartani az Infotv. személyes adatok védelmével 

kapcsolatos rendelkezéseit. Az Infotv. 3. §-ában szereplő személyes adat csak akkor 

kezelhető, ha az érintett ahhoz hozzájárult vagy azt jogszabály rendeli el.  

 

 

V. A közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének szabályai 

 

1. Az adatigénylés általános szabályai 

 

Közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy 

elektronikus úton a honlapon megadott igazgatosag@sopronigyogykozpont.hu  elérhetőség 

útján. A szóban előterjesztett adatigénylésről írásbeli feljegyzést kell készíteni. 

 

A kérelem az iktatási rend szerint iktatandó. Az elektronikus úton érkezett kérelmet az 

igazgatóság elektronikus postafiókját kezelő személy köteles haladéktalanul kinyomtatni és 

szignálásra átadni. 

 

Az írásbeli adatigényléseket és a szóbeli adatigénylésekről szóló írásbeli feljegyzéseket 

érkeztetésük napján haladéktalanul továbbítani kell az intézményi adatvédelmi felelősnek.  

 

A beérkezett kérelmek az alábbi szempontok alapján vizsgálandók meg: 

mailto:igazgatosag@sopronigyogykozpont.hu
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- tartalmazza-e az igénylő nevét és elérhetőségét, 

- az adatigénylés egyértelmű-e, 

- a kérelem közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányul-e, 

- az adatigényléssel érintett adat a Soproni Gyógyközpont kezelésében van-e, 

- az adatigénylő az igény beérkezését megelőző egy éven belül nyújtott-e be 

adatigénylést, 

- az igényléssel érintett adat megtalálható-e a honlapon, 

- az adatszolgáltatás teljesítésének van-e költségigénye. 

 

Amennyiben a vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a kérelem nem tartalmazza az 

adatigénylő nevét vagy elérhetőségét, az adatigénylés nem közérdekű vagy közérdekből 

nyilvános adat megismerésére irányul vagy a közérdekű adat a honlapon megtalálható, a 

Soproni Gyógyközpont az adatigénylés teljesítését megtagadhatja. 

 

A Soproni Gyógyközpont az adatigénylésnek nem köteles eleget tenni abban a részében, 

amelyben az azonos adatigénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló 

adatigényléssel megegyezik, és az adatokban változás nem állt be. 

 

Ha az adatigénylés nem egyértelmű vagy nem értelmezhető, az adatigénylőt fel kell hívni az 

igénye pontosítására vagy egyértelműsítésére. 

 

Ha az igényelt adatot nem a Soproni Gyógyközpont kezeli, illetőleg tevékenységét nem érinti, 

erről tájékoztatni kell az adatigénylőt és az intézményi adatvédelmi adatfelelős az 

adatigénylést visszaküldi az adatigénylőnek. 

 

Amennyiben az igényelt adat beszerzéséhez szükséges, az intézményi adatvédelmi felelős a 

kérelmet továbbítja az adatfelelősnek, aki 3 napon belül köteles a bekért adatot, illetve a 

választ megadni az intézményi adatvédelmi felelősnek az adatigénylés teljesítése céljából. 

 

2. Az adatigénylés teljesítése 

 

A közérdekű adatigényléseknek az intézményi adatvédelmi felelős a lehető legrövidebb idő 

alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget tesz. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve 

nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a Soproni Gyógyközpont 

alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 

igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, melyről az 

igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 

 

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is 

tartalmaz és az adatközlés másolat kiadásával teljesíthető, a másolaton a meg nem ismerhető 

adatot felismerhetetlenné kell tenni (kivonatolt másolat). 

 

Az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – 

költségtérítés állapítható meg, melynek szabályait és mértékét a közérdekű adat iránti igény 

teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. 

rendelet tartalmazza. A költségtérítés összegéről az adatigénylőt az igény beérkezését követő 

15 napon belül tájékoztatni kell. Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon 

belül nyilatkozik arról, hogy igénylését fenntartja-e. Amennyiben igen, a költségtérítést a 

Soproni Gyógyközpont által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az 

adatigénylő megfizetni, és az adatigénylést a befizetést követő 15 napon belül kell teljesíteni. 
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Az adatigénylésnek közérthető formában és — amennyiben az aránytalan nehézség nélkül 

teljesíthető — az igénylő által megjelölt technikai eszközzel, formában, illetve módon kell 

eleget tenni.  

 

Ha a Soproni Gyógyközpont a kért adatot korábban már elektronikus formában 

nyilvánosságra hozta, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás 

megjelölésével is. 

 

3. Az adatigénylés teljesítésének megtagadása 

 

Az intézményi adatvédelmi felelős a közzétételi lista adatain túlmutató egyedi adat iránti 

igénylések teljesítésének megtagadásáról írásban (postai úton levélben, vagy amennyiben az 

igény elektronikus úton érkezett, illetve az igényben az elektronikus levelezési címét közölte, 

elektronikus levélben), indokolással ellátva, a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással 

együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja az adatigénylőt. 

 

Az adatigénylést nem lehet elutasítani azzal az indokkal, hogy annak közérthető formában 

nem lehet eleget tenni. 

 

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. 

 

4. Az adatigénylések nyilvántartása 

 

Az intézményi adatvédelmi felelős az elutasított igényekről és az elutasítások indokairól a 

nyilvántartás alapján a tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatja a főigazgatót és a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 

 

Az egyedi adatigénylésekről az adatvédelmi felelős nyilvántartást vezet, amelyben elkülönítve 

tartja nyilván a teljesített és az elutasított közérdekű adatigényléseket. 

 

A nyilvántartás tartalmazza az adatigénylés iránti igény előterjesztésének és teljesítésének 

módját (pl.: papíralapú, elektronikus), az igényelt közérdekű adat megnevezését, a teljesítés 

vagy az elutasítás időpontját. 

 

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban 

kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez, az igény ismételt előterjesztése 

megállapításának vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés 

megfizetéséhez szükséges. 

 

 

VI. Fogalmak 
 

Közérdekű adat: a Soproni Gyógyközpont 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. Közérdekű adat 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. 
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Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli. 

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. 

 

Adatközlő: biztosítja a publikus honlap felületen az adatok feltöltéséhez szükséges 

jelszavakat, továbbá kialakítja a honlap strukturáját a közérdekű és közérdekből nyilvános 

adatok közzététele érdekében. 

 

Adatfelelős: az a személy, illetve szervezeti egységvezető, aki, illetve akinek szervezeti 

egysége a közzéteendő adatokat előállította, és amelyek működése során az adat keletkezett. 

 

Intézményi adatvédelmi felelős: a Soproni Gyógyközpont főigazgatója által megbízott 

személy. 

 

Közzétételi felelős: a főigazgató által kijelölt személy, akinek elsődleges feladata a 

közérdekű adatok központi és saját honlapra történő feltöltése. 

 

Jelen szabályzat 2017. november 10. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 2013. 

december 1. napján elfogadott szabályzat érvényét veszíti. 


