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40/2022. sz. IGAZGATÓI UTASÍTÁS 

 

a közérdekű adatok közzétételéről és a megismerésükre vonatkozó 

igények teljesítésének rendjéről 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 30. § (6) bekezdése (a továbbiakban: Infotv.) és az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 13. § (2) bekezdésének h) pontja (a továbbiakban: Ávr.), továbbá 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 3. §-

a, valamint Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: 

igazgatóság) 9/2018. sz. igazgatói utasítással kiadott Szervezeti és Működési 

Szabályzata 9. pont (2) bekezdés g) alpontjának felhatalmazása alapján az 

igazgatóság által kezelt közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 

intézésére, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra 

hozatalának rendjére az alábbi igazgatói utasítást adom ki. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. Jelen igazgatói utasítás hatálya az igazgatóság által kezelt közérdekű és 

közérdekből nyilvános adatokra (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) terjed 

ki. 

2. A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítésének 

rendjét elsősorban az Infotv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok, másodsorban 

az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a 

közérdekű adatok megismeréséről és a szolgáltatási szerződés megkötésére 

vonatkozó eljárásrendjéről szóló 10/2022. sz. főigazgatói utasítás (a 

továbbiakban: főigazgatói utasítás) és annak részletszabályait megállapító jelen 

igazgatói utasítás határozzák meg.  

3. A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítéséről az 

alábbi főbb jogszabályok rendelkeznek: 

a) 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

b) 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 

c) 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről, 

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

információszabadságról, 

e) 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal 

összefüggő alapadatokról,  

f) 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről, 

g) 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus 

közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a 

központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes 

szabályokról, 
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h) 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való 

hozzáférésének rendjéről, 

i) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

j) 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 

szükséges közzétételi mintákról, 

k) 45/2014. (IX. 23.) BM rendelet a vízrajzi feladatok ellátásáról. 

4. Az igazgatói utasításban használt fogalmak tekintetében a főigazgatói utasítás, az Infotv. és a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 

 

   

II. Közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtása és az azonnal teljesíthető igény 

 

5. Az igazgatóságnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot – az alábbi kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki 

megismerhesse. 

6. Az igazgatóság feladatkörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy 

rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat (a továbbiakban: nem nyilvános adat) a 

keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. A nem nyilvános adat megismerését – az adat 

megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével – az 

igazgató engedélyezheti. A nem nyilvános adat megismerésére irányuló igény – 10 éven belül – a 

döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése az igazgatóság törvényes 

működési rendjét vagy feladatkörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen 

az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését 

veszélyeztetné. 

7. A közérdekű adatok megismerésének korlátozására továbbá az Infotv.-ben meghatározott 

esetekben és feltételekkel van lehetőség. 

8. Közérdekű adat megismerése iránti igényt (a továbbiakban: igény) szóban, írásban vagy 

elektronikus úton lehet benyújtani. Az írásban érkezett (pl. levél, fax, e-mail) igényt vagy a szóban 

érkezett igényt (pl. személyesen, telefonon) írásba foglalást iktatni kell. 

9. Az igénylő igényét írásban benyújthatja általa írt formában vagy a főigazgatói utasítás 1. sz. 

mellékletét képező Adatigénylő lapon (a továbbiakban: Adatigénylő lap), a főigazgatói utasításban 

foglalt szabályok szerint. Az igény teljesítéséhez az alábbiak ismerete szükséges: 

a) az igénylő neve és levelezési címe, 

b) napközbeni elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím); 

c) az igényelt adatok pontos meghatározása, 

d) nyilatkozat arról, hogy az adatokat személyes bemutatás során kívánja megismerni, vagy 

másolatok készítését igényli, és 

e) adott esetben az adatigénylő nyilatkozata a költségtérítés díjának megfizetéséről. 

10. A szóban előterjesztett igényt akkor lehet azonnal szóban teljesíteni, ha az igényelt adat az 

igazgatóság honlapján vagy más jogszerű módon már nyilvánosságra került, illetve ha az adatközlő 
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megítélése szerint ilyen módon teljesíthető. Azonnali teljesítés esetén az igényelt adatot tartalmazó 

nyilvános forráshelyet kell közölni az igénylővel. Az igény teljesítését fel kell jegyezni. Ha az igény 

azonnal nem teljesíthető, akkor írásba kell foglalni. 

11. A személyesen megjelent igénylő igényét – ha az igény azonnal nem teljesíthető – az 

Adatigénylő lapon nyújtja be. 

12. Egyéb esetben az adatszolgáltatásnak – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az 

igénylő által kívánt technikai eszközzel és módon kell eleget tenni. 

 

III. A közérdekű adat megismerése iránti igény intézése 

 

13. Az igényt az teljesíti, aki az adatot kezeli. Ha az adatot többen kezelik, akkor az illetékes 

egységvezető jelöli ki az adatszolgáltatót. Ha az adatot több szervezeti egység kezeli, akkor az a 

szervezeti egység lesz az adatszolgáltató, melynek feladatkörébe tartozik az adat kezelése. Kétség 

esetén az adatszolgáltatót az igazgató vagy helyettese jelöli ki. 

14. Az igényt az adatkezelő a tudomására jutást követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a 

beérkezéstől számított 15 napon belül köteles teljesíteni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, 

illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az előzőekben meghatározott határidő egy alkalommal 15 

nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni 

kell. 

15. Az adatkezelő a beérkezett igényt megvizsgálja abból a szempontból, hogy az tartalmazza-e a 

teljesítéshez szükséges adatokat, ha nem, akkor hiánypótlásra hívja fel az igénylőt. A hiánypótlásra 

felhívástól a hiánypótlás teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít be. Ha 

a kérelmező a kért adatot nem tudja pontosan megjelölni, az adatkezelő köteles segítséget nyújtani. 

16. Ha az igényelt adatot nem az igazgatóság kezeli, akkor az igazgatóság erről, valamint – ha az 

igazgatóság által az adatkezelő személye ismert – az adatkezelő személyéről az igénylőt értesíti. 

17. Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az igazgatóság aránytalan nehézség 

nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. 

Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem 

lehet eleget tenni. 

18. Amennyiben az adatkezelő azt állapítja meg, hogy az igényelt adatok nem továbbíthatók vagy 

nem hozhatók nyilvánosságra, erről a jogi feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységet 

haladéktalanul értesítenie kell és az igény elutasításáról szóló választ az adatkezelő a jogi feladatok 

ellátásáért felelős szervezeti egységgel együttműködve készíti elő. 

19. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. 

alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 15 napon belül írásban vagy 

– ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben kell értesíteni az 

igénylőt. 

20. Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény 

az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a 
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közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, 

ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló 

igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél. 

21. Az igény teljesítése nem tagadható meg, ha a nem magyar anyanyelvű kérelmező igényét 

anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg. Az adatszolgáltatást azon a nyelven 

kell teljesíteni, amelyen az adat az adatkezelő rendelkezésére áll. 

22. A nem magyar nyelven benyújtott igény esetén intézkedni kell annak lefordításáról, amelynek 

költségét az igénylő viseli.  A fordítás során elsősorban az igazgatóságnál foglalkoztatottak 

nyelvismeretére kell támaszkodni, ennek hiányában külső szakértőt kell megbízni. 

23. Ha az adat az igényelt formában rendelkezésre áll és további feldolgozást nem igényel, akkor az 

igény teljesítése – ide nem értve a másolat előállításának költségét – térítésmentes. 

24. Olyan közérdekű adat igényléséért, amelynek előállítása a rendelkezésre álló adatok további 

feldolgozását igényli – az előállításra fordított munkaidő és a feldolgozásban közreműködők számának 

figyelembevételével – költségtérítés fizetendő, melynek összegét az önköltségszámítás rendjére 

vonatkozó szabályzatban foglaltak alapján kell meghatározni. A költségtérítés várható összegét az 

igényélővel előre közölni kell. Amennyiben az igénylő a költségeket és az egyéb feltételeket elfogadja, 

a további eljárásra (ideértve az adatok kiszolgáltatásának határidejét, módját, az ellenszolgáltatás 

mértékét és a fizetés módját) az igazgatóság és az igénylő megállapodása az irányadó. 

25. Ha az igénylő kéri, az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak 

tárolási módjától függetlenül másolatot kell adni. A közérdekű adatot tartalmazó dokumentumról 

készített másolatért díj nem, csupán költségtérítésként legfeljebb a másolat előállításának költsége 

kérhető, amelynek összegét az igénylővel előre közölni kell. A másolat költségének összegét és 

megfizetésének módját az önköltségszámítás rendjére vonatkozó igazgatói utasítás határozza meg. 

26. Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős 

terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon 

belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős 

terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a 

másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül 

tájékoztatni kell. 

27. A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető. Ha törvény 

másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak olyan mértékben kérhetők és 

tárolhatók, amennyiben az igény teljesítéséhez – beleértve a költségek megfizetését is – szükséges. 

Az igény teljesítését és a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul 

törölni kell. 

28. Az igény teljesíthetősége esetén az adatkezelő a továbbítható adatokat, illetve az ezekről 

készített másolatokat [papíralapú vagy elektronikus adathordozóra rögzített (CD, DVD)] bemutatásra, 

illetve megküldésre előkészíti. 

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

tartalmaz, a másolaton a nem közérdekű adatot felismerhetetlenné kell tenni. 
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30. Ha az igénylő az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az adatkezelő felveszi 

a kapcsolatot az igénylővel megfelelő időpont egyeztetése céljából. Ennek során szükséges az igénylő 

figyelmét arra is felhívni, hogy amennyiben a megbeszélt helyen és időben nem jelenik meg, igénye 

visszavontnak tekintendő. 

31. A megbeszélt időpontban személyesen megjelenő igénylőnek az adatkezelő átadja az igényelt 

adatokat tartalmazó dokumentumokat és feljegyzést készít, amely tartalmazza az adatokba való 

betekintés idejét, helyét és a megtekintett adatok körét. A bemutatott dokumentumok 

tanulmányozása során az adatkezelő köteles végig jelen lenni és az adatok biztonságára, 

változatlanságára felügyelni. 

Az igénylő jogosult a bemutatásra került iratokról jegyzeteket készíteni, továbbá másolatok 

készítésére irányuló igényét, illetve a másolatok átvételének választott módját (pl. személyesen, 

postai úton) az adatkezelőnek jelezheti. Az adatkezelő az igénylő nyilatkozatát rögzíti és azt az 

igénylővel aláíratja. 

32. Postai úton történő teljesítés esetén az igény teljesítését tartalmazó iratot az esetleges 

másolatokkal együtt kell az igénylőnek megküldeni. 

33. A közérdekű adat megismerésére irányuló igények elutasításáról az elutasító válasz egy 

példányával az egységvezetők haladéktalanul tájékoztatják a jogi feladatok ellátásáért felelős 

szervezeti egységet. A kérelmek elutasításáról a jogi feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység 

nyilvántartást vezet. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a jogi feladatok 

ellátásáért felelős szervezeti egység minden évben január 31. napjáig tájékoztatja a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 

34. Az adatvédelmi tisztviselő minden év február 15. napjáig átfogó jelentést készít az igazgatóság 

vezetője részére az Infotv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről. 

 

IV. A közérdekű adatok közzététele 

 

35. Az igazgatóság a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami költségvetésre és 

annak végrehajtására, az állami vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött 

szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy 

kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos 

és gyors tájékoztatását. 

36. A közérdekű adatoknak az Infotv. 37. §-ában és az Ávr. 6. sz. mellékletében meghatározott 

körét 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 továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése 

személyes adatok közléséhez nem köthető. Az igazgatóság honlapján közzéteendő közérdekű adatok 

körét, az adatot szolgáltató egység munkatársának munkakörét, az adatok frissítésének gyakoriságát 

és az adatok megőrzésének idejét a 3. sz. melléklet tartalmazza.  
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37. Az elektronikus közzététel részletes szabályaira 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 előírásai 

vonatkoznak. 

38. Az elektronikus közzétételre kerülő közérdekű adatokat az illetékes szervezeti egység 

szolgáltatja az adatvédelmi tisztviselőnek, aki gondoskodik azok összegyűjtéséről, és az informatikai 

feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység közreműködésével – a vonatkozó hatályos 

jogszabályoknak megfelelően – a honlapon történő megjelenítéséről (közzététel), helyesbítéséről, 

frissítéséről és eltávolításáról. A közérdekű adat típusától függően a műszaki vagy a gazdasági 

igazgatóhelyettes engedélyezi, illetve ellenőrzi az adatok honlapon történő közzétételét. Az 

adatvédelmi tisztviselő minden év február 15. napjáig elvégzi a közzétételi lista felülvizsgálatát, 

esetleges kiegészítését a listában nem szereplő közérdekű adatokra vonatkozó jelentős mennyiségű 

adatigénylések alapján. A közzétételi listát a felelős egységek, a frissítés gyakorisága és a megőrzés 

ideje megjelölésével az igazgatóság informatikai üzemeltetési szabályzata tartalmazza. 

39. A honlapon közérthető formában tájékoztatást kell adni a közérdekű adatok egyedi igénylésének 

szabályairól. A tájékoztatásnak ki kell terjedni az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek 

ismertetésére is. 

40. Az informatikai feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység továbbá gondoskodik az 

igazgatóság kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve 

nyilvántartások leíró adatainak a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. keretein belül működő 

Közadat program részére történő továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok rendszeres 

frissítéséről. 

41. A fentiek miatt az igazgatóság honlapján létre kell hozni a „Közérdekű adatok” menüpontot a 

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti tagolásban, illetve el kell helyezni a közadatkereső 

rendszerre mutató hivatkozást. 

 

V. Környezeti információk 

 

42. A környezeti információ fogalmát a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének 

rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-a határozza meg. A környezet állapotára, 

igénybevételére és használatára vonatkozó adatok a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályok 

szerint kezelendők, így azokat mindenkinek joga van az Infotv. és jelen igazgatói utasítás szerint 

megismerni. 

43. Az igazgatóság igény esetén köteles a rendelkezésére álló környezeti információt hozzáférhetővé 

tenni, rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön jogszabályban meghatározott 

körét, illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy más 

módon közzétenni. 

44. Ha az igazgatóság nem rendelkezik a kért környezeti információval, az információ megismerésre 

vonatkozó igényt köteles a környezeti információval rendelkező szervnek megküldeni és erről az 
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igénylőt értesíteni vagy tájékoztatni, hogy a kért információt mely környezeti információval rendelkező 

szervtől igényelheti. 

45. A környezeti információ megismerésre vonatkozó igény beérkezésétől számított 5 napon belül 

fel kell hívni az igénylőt az igénye pontosítására, ha az túlzottan általános vagy tartalma alapján a 

megismerni kívánt környezeti információ nem állapítható meg. 

 

VI. Vízgazdálkodási alapadatok 

 

46. A vízgazdálkodási alapadatok az Infotv.-ben meghatározottak szerint közérdekűek és az ott 

meghatározott kivételekkel nyilvánosak, ezért megismerésükre az Infotv. rendelkezései irányadók. 

47. A vízgazdálkodási alapadatok tekintetében a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő 

alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

VII. Vízrajzi adatok 

 

48. A vízrajzi adattárak igénybevételére a vízrajzi feladatok ellátásáról szóló 45/2014. (IX. 23.) BM 

rendelet előírásai vonatkoznak. 

 

VIII. Közalkalmazottakkal kapcsolatos közérdekű adatok 

 

49. A Kjt. 3. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazott neve és beosztása közérdekű adatnak 

minősül, azt bárki megismerheti. 

50. A Kjt. 83/B. § (2) bekezdése alapján a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a 

munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, 

ezért ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet 

hozni. 

IX. Jogorvoslati lehetőségek 

 

51. A jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. 31. §-a rendelkezik. 

 

X. Záró rendelkezések 

 

52. Jelen igazgatói utasítás a kiadásának napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 

közérdekű adatok közzétételéről és a megismerésükre vonatkozó igények teljesítésének rendjéről 

szóló 52/2020. sz. igazgatói utasítás. 
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53. Jelen igazgatói utasításban nem szabályozott kérdésekben a főigazgatói utasítás rendelkezései 

az irányadók. 

54. A főigazgatói utasítás 55. §-a szerinti adatszolgáltatási szerződés mintáját a jelen igazgatói 

utasítás 1. sz. melléklete, a szolgáltatási szerződés mintáját a jelen igazgatói utasítás 2. sz. melléklete 

tartalmazza, amelyek alkalmazására akkor van lehetőség, ha az igazgatóság kötelezettségvállalási 

szabályai szerint a főigazgatói utasítás mellékleteinek használata nem elegendő. 

55. Jelen igazgatói utasítás kihirdetése és megismerése dokumentálásnak módjára az igazgatói 

utasítások készítésének, figyelésének és felülvizsgálatának rendjéről szóló igazgatói utasítás 

rendelkezései irányadók. 

56. Az utasítás felülvizsgálatáért és aktualizálásáért a jogi feladatokat ellátó szervezeti egység 

vezetője felelős, minden év március 31. napjáig. 

 

 

 

 Telkes Róbert 

     igazgató
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1. sz. melléklet a 40/2022. sz. igazatói utasításhoz 

 

A D A T S Z O L G Á L T A T Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

amely létrejött egyrészről 

az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c., pénzforgalmi számlaszám: 

MÁK 10025004-01712120-00000000, adószám: 15308397-2-03, képviseli Telkes Róbert igazgató) 

mint, adatkezelő és adatszolgáltató (a továbbiakban: „Adatszolgáltató”) 

másrészről 

a ………………. (székhelye: ………………….; cégjegyzékszáma: …………….; adószáma: ……………..; 

számlaszáma: ….………….., IBAN szám: ……………, képviseletében eljár: ……………….., mint a 

közérdekű adatok igénylője (a továbbiakban: „Adatigénylő”) 

(Adatszolgáltató és Adatigénylő a továbbiakban együttesen: „Felek”) között a mai napon és helyen, 

az alábbi feltételekkel. 

I. PREAMBULUM 

1.1. Adatigénylő ……. év ….. hó …... napján adatigénylő lap (a továbbiakban: „Adatigénylő lap”) 

Adatszolgáltatóhoz történő megküldésével kérelmet terjesztett elő „………………………..” 

Adatszolgáltató általi Adatigénylő részére történő közérdekű adat iránti igény teljesítése céljából. 

1.2. Adatszolgáltató az Adatigénylő lapon előterjesztett kérelmet …………../……….. ügyiratszámon 

iktatta, ezt követően pedig tájékoztatta Adatigénylőt jelen Szerződés elválaszthatatlan részét 

képező, „Adatszolgáltatás visszaigazolása” elnevezésű mellékletében részletesen rögzített 

közérdekű adatok köréről, illetve a költségtérítés mértékéről, amelyet Adatigénylő ……. év ….. hó 

…... napján elfogadott. 

1.3. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés és az”Adatszolgáltatás visszaigazolása” elnevezésű melléklet 

közötti ellentmondás esetén a Szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak. 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 

2.1. Adatszolgáltató a Szerződés I. pontjában, illetve a 2.2. pontjában részletezett Adatigénylő által 

igényelt közérdekű adatokra vonatkozó adatszolgáltatást teljesíti, a Szerződés 6.2. pontjában 

rögzített határidőre, a Szerződés 2.3. pontjában rögzített módon. 

2.2. Adatszolgáltató jelen Szerződés értelmében Adatigénylő által igényelt, az 1.1. pontban 

részletezett ..……….. adatokat Magyarország területére vonatkozóan köteles teljesíteni 

Adatigénylő részére, Adatigénylő pedig a ……………………… jogosult felhasználni a közérdekű 

adatokat. 

2.3. Adatszolgáltató köteles az Adatigénylő által igényelt közérdekű adatokat jelen Szerződés Felek 

általi aláírásától számított 10. (tizedik) munkanapon Adatigénylő részére, Adatigénylő 

választásának megfelelően, e-mailen keresztül részére megküldeni. 
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III. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS DÍJA 

3.1. Felek rögzítik, hogy Adatigénylő a közérdekű adatok szolgáltatásáért …………….,- Ft, azaz …………….. 

forint) adatszolgáltatási díjat (a továbbiakban: „Adatszolgáltatási Díj”) köteles megfizetni az 

Adatszolgáltató által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő ………….  (…….) 

munkanapon belül. Az Adatszolgáltatási Díj a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért 

megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján került 

kiszámításra. Az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama ………… 

munkaóra, amelyből az első 4 óra költségmentes. (……. fő ….. munkaórában: ……… és 4 munkaórát 

dolgozott a feladattal.) 

 

3.2. Jelen Szerződés 2.4. pontja szerinti közérdekű adatigénylés az általános forgalmi adóról szóló 2007. 

évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 7. §-ában rögzített közhatalmi tevékenységnek minősül, mely 

tevékenységgel összefüggésben a Szolgáltatónak ÁFA fizetési kötelezettsége nem keletkezik, ezért az 

Adatszolgáltató által kiállított számla összege ÁFÁ-t nem tartalmaz. 

3.3. Az Adatszolgáltató egyéb díjazásra, költségtérítésre nem tart igényt. 

3.4. A számla kiállítására és a pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítéskor hatályos jogszabályok 

alapján kerül sor. 

 

IV. A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA ÉS HELYE 

 

4.1. Az Adatszolgáltató a teljesítést írásban közli és a Szerződés alapján előállított valamennyi adatot 

átadja az Adatigénylő kapcsolattartójának. Adatigénylő köteles az Adatszolgáltató által átadott 

közérdekű adatok körét megvizsgálni. A szerződésszerű teljesítésről az Adatigénylő 

teljesítésigazolást állít ki, amelyet az Adatszolgáltató kapcsolattartója és az Adatigénylő 

teljesítésigazolásra jogosult kapcsolattartója aláírnak. Szerződésszerű teljesítés esetén a 

teljesítésigazolás kiállítására és aláírására a teljesítés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül 

kerül sor. 

4.2. Teljesítési kifogás esetén az Adatigénylő jegyzőkönyvet vesz fel és az abban rögzített kifogásokat 

írásban közli az Adatszolgáltatóval. A jegyzőkönyvben rögzített kifogásokra az Adatszolgáltató 5 

(öt) napon belül írásban köteles válaszolni, azzal, hogy vagy elfogadja a kifogást, vagy arra 

magyarázatot ad és kéri a hibátlan teljesítés megállapítását. Az Adatszolgáltató magyarázatát az 

Adatigénylő megvizsgálja, és további 5 (öt) napon belül a hibás teljesítés miatt a teljesítés 

elutasítását fenntartja, vagy a teljesítést hibátlanként elfogadja. 

4.3. Amennyiben Adatigénylő a teljesítést az Adatszolgáltató kifogása alapján mégis elfogadja, a 

teljesítés nem minősül sem hibás, sem pedig késedelmes teljesítésnek. 

4.4. Ezt követően a teljesítésre és annak igazolására a Szerződés szabályai megfelelően irányadók. 

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

5.1. Felek rögzítik, hogy az Adatszolgáltatási Díjat Adatigénylő az Adatszolgáltató Magyar 

Államkincstárnál vezetett, az Adatszolgáltató jelen Szerződésben rögzített számlaszámára banki 

átutalással, a számla kiállításának napjától számított 15 (tizenöt) napon belül átutalja. 

5.2. A számla kibocsátásának feltétele az Adatszolgáltató kapcsolattartója által aláírt adatszolgáltatási 

kérelem teljesítése, továbbá az Adatigénylő által aláírt átvételi és teljesítési nyilatkozat megtétele. 

5.3. Felek rögzítik, hogy a pénzügyi teljesítés napja az a nap, melyen az Adatszolgáltatási Díj összege 

a Szolgáltató számláján jóváírásra került. 

5.4. Adatigénylő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén az Adatszolgáltató jogosult a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:155. § (1) bekezdésében 

meghatározott késedelmi kamat, továbbá a jelen Szerződésből fakadó követelése behajtásával 
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kapcsolatos költségei fedezésére szolgáló, a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése szerinti összeg 

felszámítására. 

VI. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1. Felek a Szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében, valamint a jóhiszeműség 

és tisztesség követelményeinek megfelelően folyamatosan együttműködnek, és időben 

tájékoztatják egymást nem csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan 

körülményről (tény, adat, kérdés), amely a Szerződésben foglaltak teljesítésére kihatással lehet. 

Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítést elmulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

6.2. Adatszolgáltató köteles a Szerződés értelmében a szakfeladatok ellátására specializálódott 

szakvállalat gondosságával előállított, a Szerződés 2.2. pontjában részletezett közérdekű 

adatokat legkésőbb a Szerződés utolsó Fél általi aláírásától számított 10. (tizedik) munkanapon 

Adatigénylő részére e-mailben átadni, illetve valamennyi szerződéses kötelezettségét 

szerződésszerűen teljesíteni. 

6.3. Felek rögzítik, hogy Adatszolgáltató e-mailen keresztül köteles a 2.2. pont szerinti adatokat 

eljuttatni Adatigénylő részére. 

6.4. A közérdekű adatok iránti igény jelen Szerződés 6.2. pontjában rögzített módon történő teljesítése 

során Felek az adott helyzetben elvárható fokozott gondossággal, valamint a másik Fél érdekeire 

figyelemmel kötelesek eljárni. 

6.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján Adatigénylő birtokába adott adatállományokat 

Adatigénylő kizárólag kutatási tevékenység tervezéséhez engedélyeztetéséhez használja fel. Ezen 

adatokat harmadik személynek jelen Szerződés alapján nem adhatja át, nem továbbítja, és más 

módon sem teheti hozzáférhetővé, sem nyers-, sem pedig feldolgozott formában. Az átadott 

adatok üzleti célú, profitot termelő és jelen pont alá nem tartozó felhasználása csak további külön 

megállapodás esetén, az abban részletezett feltételek szerint engedélyezett Adatigénylő részére. 

6.6. Adatigénylő felel azért, hogy a jelen Szerződés alapján Adatigénylő birtokába került adatok 

kizárólag kutatási tevékenység tervezéséhez engedélyeztetéséhez kerüljenek felhasználásra. 

Adatigénylő korlátlanul felel azért, hogy saját alkalmazottai, valamint a Szerződés teljesítéséhez 

általa esetlegesen igénybevett harmadik személyek a jelen pontban foglalt rendelkezéseket 

betartsák, továbbá, hogy az Adatszolgáltatótól kapott adatokat sem Adatigénylő, sem Adatigénylő 

alkalmazottai jelen Szerződésben nem nevesített célra felhasználni, illetve nem teszik 

hozzáférhetővé harmadik személy számára. 

6.7. A szerződésszegő Fél felel minden olyan kárért, amely a Szerződésben vagy jogszabályban 

meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered. Felek felelnek azért is, hogy 

tevékenységük végzése során betartják a tevékenységre irányadó jogszabályokat, hatósági és 

egyéb előírásokat, etikai normákat. 

6.8. Felek rögzítik, hogy Adatigénylő az eredményeket szabadon publikálhatja, de csak az 

Adatszolgáltatóra történő hivatkozás feltüntetése mellett. 

6.9. Jelen Szerződés 2.2. pontjában részletezett adatok nem ellenőrzött adatok, így azok 

valóságtartalmáért, egyéb célra való felhasználhatóságáért és az esetleges adateltérésekért 

Adatszolgáltató nem vállal felelősséget. 

 

VII. FELEK KÉPVISELŐI, KAPCSOLATTARTÓI 

 

7.1. Felek rögzítik, hogy 
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7.1.1. Adatigénylő részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 

Név: ………………………………………. 

Telefonszám: …………………………….. 

E-mail: …………………………………… 

7.1.2. Adatszolgáltató részéről kapcsolattartásra és teljesítési igazolásra jogosult 

személy: 

Név: ………………………………………. 

Telefonszám: …………………………….. 

E-mail: ……………………………………. 

 

7.2. Felek képviselői a Szerződés lényeges kérdéseiben a másik Félhez intézett közlést, nyilatkozatot 

kizárólag írásban, személyesen átadott küldemény, ajánlott tértivevényes levél formájában vagy 

– sürgős esetben – fax útján tehetnek. A kapcsolattartásra jogosult személyek az elektronikus 

levélben (e-mail) történő kapcsolattartást is elfogadják. 

7.3. Az írásbeli értesítés tudomásszerzésnek időpontja akkor áll be, ha (i) azt személyesen eljuttatták 

a másik félhez, és ennek írásbeli igazolása megtörtént, (ii) a Magyar Posta Zrt. igazolja a 

küldemény átvételét olyan tértivevénnyel, amelyen a címzett (képviselője) átvételi igazolása 

szerepel, ha (iii) azt a fax címzetthez történő továbbítás esetén az ellenőrzőszelvény igazolja, ha 

(iv) e-mailben történő továbbítás esetén az e-mail fogadását bizonyító elektronikus visszaigazoló 

levelet a küldő Fél kézhez kapja. 

VIII. TITOKTARTÁS 

8.1. Felek a Szerződést, valamint a teljesítése során, vagy azzal összefüggésben az Adatszolgáltatót 

érintő információt (ilyen lehet minden olyan adat, jelentés, tervezet, eredmény, ismeret, amely 

Adatszolgáltató megítélése szempontjából lényeges lehet, és amely nincs nyilvánosságra hozva, 

beleértve Adatszolgáltató know-how-jába tartozó információkat is, valamint mindazon 

információt, amelynek közlése Adatszolgáltatóval kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos 

következménnyel járna, vagy ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, sértené vagy 

veszélyeztethetné gazdasági érdekeiket, a továbbiakban: „Információ”) üzleti titokként 

kötelesek kezelni. Adatigénylő szigorúan titokban tart minden olyan Információt, amelyet 

megkapott, vagy megszerzett, és kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatályának 

fennállásáig, és azt követően sem hoz az Adatszolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélkül 

nyilvánosságra, vagy harmadik személynek nem szolgáltat ki, harmadik személy számára nem 

tesz hozzáférhetővé Információt. Adatigénylő felelős azért is, hogy alkalmazottai, egyéb szerződő 

partnerei jelen titokvédelmi kötelezettség tartalmát megismerték és annak eleget is tesznek. 

8.2. Adatszolgáltató, valamint az alkalmazásában álló munkatársai a Szerződés hatálya alá tartozó 

feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Adatigénylőt érintő minden adatot, tényt és 

bizalmas Információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában 

jutott birtokukba. 

8.3. Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság 

vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ harmadik személy részére történő átadására. 

8.4. A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

mailto:baksa.marta@ovf.hu
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IX. VIS MAIOR 

9.1. Felekkel szemben nem alkalmazhatóak a szerződésszegés jogkövetkezményei, amennyiben a 

kötelezettségek teljesítését vis maior esemény akadályozza meg. Vis maior esemény 

bekövetkezésekor, az érintett Fél faxon azonnal értesíti a másik Felet és amennyiben ésszerűen 

lehetséges, mindent megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében. 

9.2. Ha vis maior esemény következtében valamely Fél nem tudja a Szerződés szerinti kötelezettségeit 

teljesíteni, és ezen körülmények 30 (harminc) napig fennállnak, Felek kötelesek egyeztetést 

kezdeni a teljesítés további folytatásáról vagy a Szerződés megszüntetéséről. Bármely Félnek 

jogában áll a Szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogi következmények nélkül 

oly módon, hogy a másik Fél részére erről értesítést küld. 

9.3. A jelen pontban a „vis maior”-nak csak a Felek által elháríthatatlan, a teljesítés jelentős mértékben 

gátló vagy akadályozó külső ok minősül. Felek a Szerződés keretében ilyennek tekintik többek 

között, de nem kizárólagosan a sztrájkot, a háborút, a polgárháborút, a zendülést, a földrengést, 

a tűzvészt, az árvizet, a járvány miatti karantén korlátozásokat, valamint a szállítási embargót. 

Saját dolgozók sztrájkja nem alapozza meg a „vis maior”-ra történő hivatkozást. 

 

X. JOGVITÁK RENDEZÉSE 

10.1. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és 

meg kell kísérelniük a jogvita peren kívül elintézését. Felek egyúttal megállapodnak, hogy csupán 

akkor fordulnak bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, 

ha a tárgyalásos rendezés a tárgyalások megkezdésétől számított 15 (tizenöt) napon belül sem 

vezetett eredményre. 

10.2. Jogvita esetén a Felek kikötik a …………………….. Bíróság kizárólagos illetékességét. 

XI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

11.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosítható. Szóbeli 

megállapodás, illetve szóban tett nyilatkozat a Felek között nem létezik. 

11.2. Amennyiben a Szerződés bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem érinti a jelen 

szerződés egyéb részeinek érvényességét. Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelen pontot 

egy olyan érvényes szerződéses rendelkezéssel helyettesítik, amely a Szerződéssel elérni kívánt 

célt leginkább szolgálja, ahhoz legközelebb áll. 

11.3. A Szerződés mindkét Fél által történő aláírást követően, a Szerződést később aláíró Fél aláírásának 

napján lép hatályba, és határozott időre, a Szerződés teljesítésének időtartamára jön létre. 

11.4. A Szerződés által esetlegesen megkövetelt írásbeli értesítéseket a Felek mindenkori bejegyzett 

székhelyének címére kell küldeni. Az ajánlott, tértivevényes küldeményként a fenti címre 

postázott értesítést a kézbesítés megkísérlését követő 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek 

kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett 

ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át vagy az átvételt megtagadta. 

11.5. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötéséhez harmadik személy vagy hatóság jóváhagyására 

nincs szükség, az aláírásához minden felhatalmazással rendelkeznek. 

11.6. Adatszolgáltató, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján 

átlátható szervezetnek minősül. 

11.7. Adatszolgáltató a Szerződés megkötése előtt körültekintően járt el, azaz meggyőződött az 

Adatigénylő, mint Szerződő Fél adatairól.  

11.8. Felek megállapodnak, hogy Adatigénylő a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét az Adatszolgáltató számára megismerhetővé teszi. 

11.9. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
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törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek 

megfelelően a megkötött Szerződés teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a 

jogszabály szerinti információ megadása titoktartásra vagy üzleti titokra való hivatkozással nem 

tagadható meg. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési 

időtartama lejáratáig Feleknek lehetővé kell tenni az Állami Számvevőszék, a Kormány által 

kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint az Áht. szerinti 

bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a 

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, illetve a Szerződés megvalósítását 

igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról 

másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

11.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben Ptk., az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény, a Szerződésben nevesített, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

 

11.11. Jelen szerződés érvényességének feltétele Adatszolgáltató gazdasági fő/igazgató-

helyettesének ellenjegyzése és az előzetes jogi ellenőrzés megtétele.  

Jelen, 6 (hat) oldalból álló Szerződést a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint 

kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 (öt) eredeti példányban készítették 

és aláírták, amelyből 4 (négy) példány Adatszolgáltatót, 1 (egy) példány pedig Adatigénylőt illeti meg. 

Kelt: ………………….., ………………………. „      „ 

……………………………………… 

…………….. 

igazgató 

a/z ……………… képviseletében 

Adatszolgáltató 

……………………………………… 

…………….. 

(beosztás) 

a/z ……………. képviseletében 

Adatigénylő 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 

……………………………………… 

…………………….. 

gazdasági igazgatóhelyettes 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

……………………… 

……………. képviseletében 

Adatigénylő 
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2. sz. melléklet a 40/2022. sz. igazatói utasításhoz 

 

S Z O L G Á L T A T Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

amely létrejött egyrészről 

az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c., pénzforgalmi 

számlaszám: MÁK 10025004-01712120-00000000, adószám: 15308397-2-03, képviseli Telkes 

Róbert igazgató) mint adatkezelő és adatszolgáltató (a továbbiakban: „Adatszolgáltató”) 

másrészről 

a ………………. (székhelye: ………………….; cégjegyzékszáma: …………….; adószáma: ……………..; 

számlaszáma: ….………….., IBAN szám: ……………, képviseletében eljár: ……………….., mint megrendelő 

(a továbbiakban: „Adatigénylő”) 

(Adatszolgáltató és Adatigénylő a továbbiakban együttesen: „Felek”) között a mai napon és helyen, 

az alábbi feltételekkel. 

I. PREAMBULUM 

1.1. Adatigénylő ……. év …... hó …... napján adatigénylő lap (a továbbiakban: „Adatigénylő lap”) 

Adatszolgáltatóhoz történő megküldésével kérelmet terjesztett elő „………………………..” 

Adatszolgáltató általi Adatigénylő részére történő adatok iránti igény teljesítése céljából. Felek 

rögzítik, hogy Adatigénylő kérelme nem minősül az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadásról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű adatigénylésnek, mivel az 

adatigénylésben megjelölt szempontok szerinti adatgyűjtés nagyobb munkaráfordítást, költséget 

igényel, amely egyszerű matematikai és informatikai műveleteken túlmutat és Adatszolgáltató az 

Adatigénylő által kért adatokat a kérelem beérkezését követően, megrendelés alapján állítja elő.  

1.2. Az Adatszolgáltató Adatigénylő lapon előterjesztett kérelmet a(z) …………../…….. ügyiratszámon 

iktatta, ezt követően pedig tájékoztatta Adatigénylőt jelen Szerződés elválaszthatatlan részét 

képező, „Adatszolgáltatás visszaigazolása” elnevezésű mellékletében részletesen rögzített adatok 

köréről, illetve a költségtérítés mértékéről, amelyet Adatigénylő ……. év …... hó …... napján 

elfogadott. 

1.3. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés és az”Adatszolgáltatás visszaigazolása” elnevezésű melléklet 

közötti ellentmondás esetén a Szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak. 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 

2.1. Adatszolgáltató a Szerződés I. pontjában, illetve a 2.2. pontjában részletezett Adatigénylő által 

igényelt adatokra vonatkozó szolgáltatást teljesíti, a Szerződés 6.2. pontjában rögzített határidőre, 

a Szerződés 2.3. pontjában rögzített módon. 

2.2. Adatszolgáltató jelen Szerződés értelmében Adatigénylő által igényelt, az 1.1. pontban 

részletezett ……………. adatokat Magyarország területére vonatkozóan köteles teljesíteni Adatigénylő 

részére, Adatigénylő pedig a ……………………… jogosult felhasználni az adatokat. 

2.3. Adatszolgáltató köteles az Adatigénylő által igényelt adatokat jelen Szerződés Felek általi 

aláírásától számított 10. (tizedik) munkanapon Adatigénylő részére, Adatigénylő választásának 

megfelelően, e-mailen keresztül részére megküldeni. 

III. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA 

3.1. Felek rögzítik, hogy Adatigénylő az adatok szolgáltatásáért …………….,- Ft, azaz …………….. forint) 
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szolgáltatási díjat (a továbbiakban: „Szolgáltatási Díj”) + áfát, amelynek mértéke: ….%, azaz 

összesen: ……………… Ft-ot, azaz ……….  forintot köteles megfizetni az Adatszolgáltató által kiállított számla 

alapján, a számla kézhezvételét követő ………. (……..) munkanapon belül. A Szolgáltatási Díj 

megállapításának alapjául Felek a magyar mérnöki kamara érvényes mérnöki díjszabását tekintik.  

3.2. Jelen Szerződés 2.1. pontja szerinti adatigénylés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény (Áfatv.) szerint az Adatszolgáltatónak ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik, ezért az 

Adatszolgáltató által kiállított számla összege ÁFÁ-t tartalmaz. 

3.3. Az Adatszolgáltató egyéb díjazásra, költségtérítésre nem jogosult. 

3.4. A számla kiállítására és a pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítéskor hatályos jogszabályok 

alapján kerül sor. 

IV. A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA ÉS HELYE 

4.1. Az Adatszolgáltató a teljesítést írásban közli és a Szerződés alapján előállított valamennyi adatot 

átadja az Adatigénylő kapcsolattartójának. Adatigénylő köteles az Adatszolgáltató által adatok körét 

megvizsgálni. A szerződésszerű teljesítésről az Adatigénylő teljesítésigazolást állít ki, amelyet az 

Adatszolgáltató kapcsolattartója és az Adatigénylő teljesítésigazolásra jogosult kapcsolattartója 

aláírnak. Szerződésszerű teljesítés esetén a teljesítésigazolás kiállítására és aláírására a teljesítés 

napjától számított ……….. (…………..) napon belül kerül sor. 

4.2. Teljesítési kifogás esetén az Adatigénylő jegyzőkönyvet vesz fel és az abban rögzített kifogásokat 

írásban közli az Adatszolgáltatóval. A jegyzőkönyvben rögzített kifogásokra az Adatszolgáltató 5 (öt) 

napon belül írásban köteles válaszolni, azzal, hogy vagy elfogadja a kifogást, vagy arra magyarázatot 

ad és kéri a hibátlan teljesítés megállapítását. Az Adatszolgáltató magyarázatát az Adatigénylő 

megvizsgálja, és további 5 (öt) napon belül a hibás teljesítés miatt a teljesítés elutasítását fenntartja, 

vagy a teljesítést hibátlanként elfogadja. 

4.3. Amennyiben Adatigénylő a teljesítést az Adatszolgáltató kifogása alapján mégis elfogadja, a 

teljesítés nem minősül sem hibás, sem pedig késedelmes teljesítésnek. 

4.4. Ezt követően a teljesítésre és annak igazolására a Szerződés szabályai megfelelően irányadók. 

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

5.1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatási Díjat Adatigénylő az Adatszolgáltató Magyar Államkincstárnál 

vezetett, az Adatszolgáltató jelen Szerződésben rögzített számlaszámára banki átutalással, a számla 

kiállításának napjától számított 15 (tizenöt) napon belül átutalja. 

5.2. A számla kibocsátásának feltétele az Adatszolgáltató kapcsolattartója által aláírt 

adatszolgáltatási kérelem teljesítése, továbbá az Adatigénylő által aláírt átvételi és teljesítési 

nyilatkozat megtétele. 

5.3. Felek rögzítik, hogy a pénzügyi teljesítés napja az a nap, melyen a Szolgáltatási Díj összege a 

Szolgáltató számláján jóváírásra került. 

5.4. Adatigénylő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén az Adatszolgáltató jogosult a 

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:155. § (1) 

bekezdésében meghatározott késedelmi kamat, továbbá a jelen Szerződésből fakadó követelése 

behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére szolgáló, a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése szerinti összeg 

felszámítására. 

VI. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1. Felek a Szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében, valamint a 

jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően folyamatosan együttműködnek, és 

időben tájékoztatják egymást nem csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden 

olyan körülményről (tény, adat, kérdés), amely a Szerződésben foglaltak teljesítésére kihatással 

lehet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítést elmulasztó Fél felelősséggel tartozik. 
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6.2. Adatszolgáltató köteles a Szerződés értelmében a szakfeladatok ellátására specializálódott 

szakvállalat gondosságával előállított, a Szerződés 2.2. pontjában részletezett adatokat legkésőbb a 

Szerződés utolsó Fél általi aláírásától számított 10. (tizedik) munkanapon Adatigénylő részére e-

mailben átadni, illetve valamennyi szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. 

6.3. Felek rögzítik, hogy Adatszolgáltató e-mailen keresztül köteles a 2.2. pont szerinti adatokat 

eljuttatni Adatigénylő részére. 

6.4. Az adatok iránti igény jelen Szerződés 6.2. pontjában rögzített módon történő teljesítése során 

Felek az adott helyzetben elvárható fokozott gondossággal, valamint a másik Fél érdekeire 

figyelemmel kötelesek eljárni. 

6.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján Adatigénylő birtokába adott adatállományokat 

Adatigénylő kizárólag kutatási tevékenység tervezéséhez engedélyeztetéséhez használja fel. Ezen 

adatokat harmadik személynek jelen Szerződés alapján nem adhatja át, nem továbbítja, és más 

módon sem teheti hozzáférhetővé, sem nyers-, sem pedig feldolgozott formában. Az átadott adatok 

üzleti célú, profitot termelő és jelen pont alá nem tartozó felhasználása csak további külön 

megállapodás esetén, az abban részletezett feltételek szerint engedélyezett Adatigénylő részére. 

6.6. Adatigénylő felel azért, hogy a jelen Szerződés alapján Adatigénylő birtokába került adatok 

kizárólag kutatási tevékenység tervezéséhez engedélyeztetéséhez kerüljenek felhasználásra. 

Adatigénylő korlátlanul felel azért, hogy saját alkalmazottai, valamint a Szerződés teljesítéséhez 

általa esetlegesen igénybevett harmadik személyek a jelen pontban foglalt rendelkezéseket 

betartsák, továbbá, hogy az Adatszolgáltatótól kapott adatokat sem Adatigénylő, sem Adatigénylő 

alkalmazottai jelen Szerződésben nem nevesített célra felhasználni, illetve nem teszik 

hozzáférhetővé harmadik személy számára. 

6.7. A szerződésszegő Fél felel minden olyan kárért, amely a Szerződésben vagy jogszabályban 

meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered. Felek felelnek azért is, hogy tevékenységük 

végzése során betartják a tevékenységre irányadó jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat, 

etikai normákat. 

6.8. Felek rögzítik, hogy Adatigénylő az eredményeket szabadon publikálhatja, de csak az 

Adatszolgáltatóra történő hivatkozás feltüntetése mellett. 

 

VII. FELEK KÉPVISELŐI, KAPCSOLATTARTÓI 

 

7.1. Felek rögzítik, hogy 

7.1.1. Adatigénylő részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 

Név: ………………………………………. 

Telefonszám: …………………………….. 

E-mail: …………………………………… 

7.1.2. Adatszolgáltató részéről kapcsolattartásra és teljesítési igazolásra jogosult 

személy: 

Név: ………………………………………. 

Telefonszám: …………………………….. 

E-mail: ……………………………………. 

 

7.2. Felek képviselői a Szerződés lényeges kérdéseiben a másik Félhez intézett közlést, nyilatkozatot 

kizárólag írásban, személyesen átadott küldemény, ajánlott tértivevényes levél formájában vagy – 

sürgős esetben – fax útján tehetnek. A kapcsolattartásra jogosult személyek az elektronikus levélben 

(e-mail) történő kapcsolattartást is elfogadják. 

mailto:baksa.marta@ovf.hu
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7.3. Az írásbeli értesítés tudomásszerzésének időpontja akkor áll be, ha (i) azt személyesen 

eljuttatják a másik félhez, és ennek írásbeli igazolása megtörtént, (ii) a Magyar Posta Zrt. igazolja a 

küldemény átvételét olyan tértivevénnyel, amelyen a címzett (képviselője) átvételi igazolása 

szerepel, ha (iii) azt a fax címzetthez történő továbbítás esetén az ellenőrzőszelvény igazolja, ha (iv) 

e-mailben történő továbbítás esetén az e-mail fogadását bizonyító elektronikus visszaigazoló levelet 

a küldő Fél kézhez kapja.  

VIII. TITOKTARTÁS 

8.1. Felek a Szerződést, valamint a teljesítése során, vagy azzal összefüggésben az Adatszolgáltatót 

érintő információt (ilyen lehet minden olyan adat, jelentés, tervezet, eredmény, ismeret, amely 

Adatszolgáltató megítélése szempontjából lényeges lehet, és amely nincs nyilvánosságra hozva, 

beleértve Adatszolgáltató know-how-jába tartozó információkat is, valamint mindazon információt, 

amelynek közlése Adatszolgáltatóval kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel 

járna, vagy ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, sértené vagy veszélyeztethetné 

gazdasági érdekeiket, a továbbiakban: „Információ”) üzleti titokként kötelesek kezelni. Adatigénylő 

szigorúan titokban tart minden olyan Információt, amelyet megkapott, vagy megszerzett, és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatályának fennállásáig, és azt követően sem hoz az 

Adatszolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélkül nyilvánosságra, vagy harmadik személynek nem 

szolgáltat ki, harmadik személy számára nem tesz hozzáférhetővé Információt. Adatigénylő felelős 

azért is, hogy alkalmazottai, egyéb szerződő partnerei jelen titokvédelmi kötelezettség tartalmát 

megismerték és annak eleget is tesznek. 

8.2. Adatszolgáltató, valamint az alkalmazásában álló munkatársai a Szerződés hatálya alá tartozó 

feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Adatigénylőt érintő minden adatot, tényt és 

bizalmas Információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában 

jutott birtokukba. 

8.3. Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, 

bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ harmadik személy részére történő 

átadására. 

8.4. A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

IX. VIS MAIOR 

9.1. Felekkel szemben nem alkalmazhatóak a szerződésszegés jogkövetkezményei, amennyiben a 

kötelezettségek teljesítését vis maior esemény akadályozza meg. Vis maior esemény 

bekövetkezésekor, az érintett Fél faxon azonnal értesíti a másik Felet és amennyiben ésszerűen 

lehetséges, mindent megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében. 

9.2. Ha vis maior esemény következtében valamely Fél nem tudja a Szerződés szerinti 

kötelezettségeit teljesíteni, és ezen körülmények 30 (harminc) napig fennállnak, Felek kötelesek 

egyeztetést kezdeni a teljesítés további folytatásáról vagy a Szerződés megszüntetéséről. Bármely 

Félnek jogában áll a Szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogi következmények 

nélkül oly módon, hogy a másik Fél részére erről értesítést küld. 

9.3. A jelen pontban a „vis maior”-nak csak a Felek által elháríthatatlan, a teljesítés jelentős 

mértékben gátló vagy akadályozó külső ok minősül. Felek a Szerződés keretében ilyennek tekintik 

többek között, de nem kizárólagosan a sztrájkot, a háborút, a polgárháborút, a zendülést, a 

földrengést, a tűzvészt, az árvizet, a járvány miatti karantén korlátozásokat, valamint a szállítási 

embargót. Saját dolgozók sztrájkja nem alapozza meg a „vis maior”-ra történő hivatkozást. 

X. JOGVITÁK RENDEZÉSE 

10.1. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják 

rendezni, és meg kell kísérelniük a jogvita peren kívül elintézését. Felek egyúttal megállapodnak, 

hogy csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés a tárgyalások megkezdésétől 

számított 15 (tizenöt) napon belül sem vezetett eredményre. 
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10.2. Jogvita esetén a Felek kikötik a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

XI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

11.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosítható. 

Szóbeli megállapodás, illetve szóban tett nyilatkozat a Felek között nem létezik. 

11.2. Amennyiben a Szerződés bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem érinti 

a jelen szerződés egyéb részeinek érvényességét. Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelen pontot 

egy olyan érvényes szerződéses rendelkezéssel helyettesítik, amely a Szerződéssel elérni kívánt célt 

leginkább szolgálja, ahhoz legközelebb áll. 

11.3. A Szerződés mindkét Fél által történő aláírást követően, a Szerződést később aláíró Fél 

aláírásának napján lép hatályba, és határozott időre, a Szerződés teljesítésének időtartamára jön létre. 

11.4. A Szerződés által esetlegesen megkövetelt írásbeli értesítéseket a Felek mindenkori 

bejegyzett székhelyének címére kell küldeni. Az ajánlott, tértivevényes küldeményként a fenti címre 

postázott értesítést a kézbesítés megkísérlését követő 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek kell 

tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen 

helyre költözött, az iratot nem vette át vagy az átvételt megtagadta. 

11.5. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötéséhez harmadik személy vagy hatóság 

jóváhagyására nincs szükség, az aláírásához minden felhatalmazással rendelkeznek. 

11.6. Adatszolgáltató, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 

alapján átlátható szervezetnek minősül. 

11.7. Adatszolgáltató a Szerződés megkötése előtt körültekintően járt el, azaz meggyőződött az 

Adatigénylő, mint Szerződő Fél adatairól.  

11.8. Felek megállapodnak, hogy Adatigénylő a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét az Adatszolgáltató számára megismerhetővé teszi. 

11.9. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és 

hatáskörüknek megfelelően a megkötött Szerződés teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy 

részükre a jogszabály szerinti információ megadása titoktartásra vagy üzleti titokra való 

hivatkozással nem tagadható meg. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások 

megőrzési időtartama lejáratáig Feleknek lehetővé kell tenni az Állami Számvevőszék, a Kormány 

által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint az Áht. 

szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a 

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, illetve a Szerződés megvalósítását 

igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról 

másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

11.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény, a Szerződésben nevesített, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

11.11. Jelen szerződés érvényességének feltétele Adatszolgáltató gazdasági fő/igazgató-

helyettesének ellenjegyzése és az előzetes jogi ellenőrzés megléte. 

Jelen, 6 (hat) oldalból álló Szerződést a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint 

kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 (öt) eredeti példányban készítették 

és aláírták, amelyből 4 (négy) példány Adatszolgáltatót, 1 (egy) példány pedig Adatigénylőt illeti meg. 
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Kelt: ………………………., ………………………. „      „ 

……………………………………… 

…………….. 

igazgató 

a/z ……………… képviseletében 

Adatszolgáltató 

……………………………………… 

…………….. 

(beosztás) 

a/z ……………. képviseletében 

Adatigénylő 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

……………………………………… 

…………………….. 

gazdasági igazgatóhelyettes 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

……………………… 

……………. képviseletében 

Adatigénylő 
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3. sz. melléklet a 40/2022. sz. igazgatói utasításhoz 

 

  Kötelező 

közzéteendő 

közérdekű adat 

megnevezése 

Adatszolgáltatásért 

felelős személy 

Frissítés 

gyakorisága 

Megőrzés ideje 

     

I. Szervezeti, 

személyzeti adatok 

   

I.1 Elérhetőség informatikai és 

hírközlési referens 

(IO) 

azonnal előző állapot törlendő 

I.2 Szervezeti felépítés informatikai és 

hírközlési referens 

(IO) 

azonnal előző állapot törlendő 

I.3 Szervezet vezetői informatikai és 

hírközlési referens 

(IO) 

azonnal előző állapot törlendő 

I.4 Ügyfélszolgálati 

adatok 

informatikai és 

hírközlési referens 

(IO) 

azonnal előző állapot törlendő 

I.5 Testületi szerv 

adatok 

nem releváns nem releváns nem releváns 

I.6 Irányított szervek nem releváns nem releváns nem releváns 

I.7 Gazdasági 

társaságok 

nem releváns nem releváns nem releváns 

I.8 Közalapítványok nem releváns nem releváns nem releváns 

I.9 Alapított szervek nem releváns nem releváns nem releváns 

I.10 Lapok nem releváns nem releváns nem releváns 

I.11 Felettes, felügyeleti, 

törvényességi 

ellenőrzést gyakorló 

szervek 

jogi referens (IJO) azonnal előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

     

II. Tevékenységre, 

működésre 

vonatkozó adatok 

   

II.1 A szerv 

alaptevékenysége, 

feladat- és hatásköre 

jogi referens (IJO) azonnal előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

II.2 Tevékenység 

tájékoztató 

nem releváns nem releváns nem releváns 

II.3 Helyi Önkormányzat 

feladatai 

nem releváns nem releváns nem releváns 

II.4 A hatósági ügyek 

intézésének rendje 

nem releváns nem releváns nem releváns 

II.5 Közszolgáltatások nem releváns nem releváns nem releváns 

II.6 A szerv 

nyilvántartásai 

jogi referens (IJO) azonnal előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 
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II.7 Nyilvános kiadványok jogi referens (IJO) negyedévente előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

II.8 Testületi szerv 

döntéshozatal, 

ülések 

nem releváns nem releváns nem releváns 

II.9 A szerv döntései, 

koncepciók, 

tervezetek, 

javaslatok 

nem releváns nem releváns nem releváns 

II.10 Hirdetmények jogi referens (IJO) folyamatosan legalább 1 évig 

archívumban tartással 

II.11 Pályázatok jogi referens (IJO) folyamatosan előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

II.12 Alaptevékenységgel 

kapcsolatos 

vizsgálatok 

kiemelt funkcionális 

ügyintéző (KO) 

a jelentés 

megismerését 

követően 

haladéktalanul 

előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

II.13 Közérdekű adatok 

igénylésének rendje 

jogi referens (IJO) negyedévente az előző állapot törlendő 

II.14 Statisztikák 

jogszabály alapján 

közfoglalkoztatási 

ügyintéző (KCS) 

negyedévente előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

II.15 Statisztikák 

közérdekű adatokról 

jogi referens (IJO) negyedévente előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

II.16 Közérdekű adatok 

hasznosítási 

szerződései 

nem releváns nem releváns nem releváns 

II.17 Közérdekű adatok 

felhasználási 

feltételei 

nem releváns nem releváns nem releváns 

II.18 Egyedi közzétételi 

listák 

jogi referens (IJO) azonnal az előző állapot törlendő 

II.19 Közadat 

újrahasznosítás 

tájékoztatás 

nem releváns nem releváns nem releváns 

II.20 Közadat 

újrahasznosítási 

szerződési feltételek 

nem releváns nem releváns nem releváns 

II.21 Közadat 

újrahasznosítási 

díjszabás 

nem releváns nem releváns nem releváns 

II.22 Közadat 

újrahasznosítási 

jogorvoslat 

nem releváns nem releváns nem releváns 

II.23 Közadat 

újrahasznosítási 

szerződések 

nem releváns nem releváns nem releváns 

II.24 Közadat digitalizálási 

megállapodások 

nem releváns nem releváns nem releváns 

II.25 Közadatra 

újrahasznosításra 

vontakozó szervezeti 

szabályozók 

nem releváns nem releváns nem releváns 
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III. Gazdálkodási 

adatok 

   

III.1 Éves költségvetések, 

beszámolók 

kiemelt funkcionális 

ügyintéző (KO) 

azonnal a közzétételt követő 10 

évig 

III.2 Személyi juttatások kiemelt funkcionális 

ügyintéző (KO) 

negyedévente a külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

III.3 Szerv által nyújtott 

támogatások 

nem releváns nem releváns nem releváns 

III.4 5 millió forint feletti 

szerződések 

kiemelt funkcionális 

ügyintéző (KO) 

a döntés 

meghozatalát 

követő 60. 

napig 

a közzétételt követő 5 évig 

III.5 Koncessziós adatok nem releváns nem releváns nem releváns 

III.6 Nem alapfeladattal 

összefüggő 

kifizetések 

nem releváns nem releváns nem releváns 

III.7 EU támogatással 

megvalósult 

projektek 

geodéziai és 

térinformatikai 

referens (VÜO) 

negyedévente legalább 1 évig 

archívumban tartással 

III.8 Közbeszerzési 

információk 

geodéziai és 

térinformatikai 

referens (VÜO) 

negyedévente legalább 1 évig 

archívumban tartással 

 


