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3. sz. függelék a 9/2022. számú NMKI igazgatói intézkedés mellékletéhez 

 

 

Adat  Frissítés  Megőrzés  

Általános közzétételi lista 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

Kapcsolat, szervezet, vezetők 

Elérhetőségi adatok: 

 

A közfeladatot ellátó szerv 

hivatalos neve, székhelye, 

postai címe, telefon- és 

telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme, honlapja, 

ügyfélszolgálatának 

elérhetőségei  

A változásokat követően 

azonnal  
Az előző állapot törlendő  

Ügyfélfogadás: 

 

A szervezeten belül illetékes 

ügyfélkapcsolati vezető neve, 

elérhetősége (telefon- és 

telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme) és az 

ügyfélfogadási rend  

A változásokat követően 

azonnal  
Az előző állapot törlendő  

Szervezeti struktúra: 

 

A közfeladatot ellátó szerv 

szervezeti felépítése szervezeti 

egységek és vezetőik 

megjelölésével, az egyes 

szervezeti egységek feladatai  

A változásokat követően 

azonnal  
Az előző állapot törlendő  

A szerv vezetői: 

 

A szerv vezetőinek és az egyes 

szervezeti egységek vezetőinek 

neve, beosztása, elérhetősége 

(telefon- és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme)  

A változásokat követően 

azonnal  
Az előző állapot törlendő  

Felügyelt költségvetési szervek  

A közfeladatot ellátó szerv 

irányítása, felügyelete vagy 

ellenőrzése alatt álló vagy 

alárendeltségében működő más 

közfeladatot ellátó szervek 

megnevezése és elérhetőségi 

adatai  

A változásokat követően 

azonnal  

Az előző állapot 1 évig tartó 

archívumban tartásával  

Gazdálkodó szervezetek  

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns  
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Lapok  

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv  

A közfeladatot ellátó szerv 

felettes, illetve felügyeleti 

szervének, hatósági döntései 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szervnek, 

ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv felett 

törvényességi ellenőrzést 

gyakorló szerv elérhetőségi 

adatai, ügyfélszolgálatának, 

közönségkapcsolatának 

elérhetőségi adatai  

A változásokat követően 

azonnal  

Az előző állapot 1 évig tartó 

archívumban tartásával  

Költségvetési szervek  

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok  

A szerv alaptevékenysége, 

feladat- és hatásköre: 

 

A közfeladatot ellátó szerv 

feladatát, hatáskörét és 

alaptevékenységét 

meghatározó, a szervre 

vonatkozó alapvető 

jogszabályok, közjogi 

szervezetszabályozó eszközök, 

valamint a szervezeti és 

működési szabályzat vagy 

ügyrend, az adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat 

hatályos és teljes szövege  

A változásokat követően 

azonnal  

Az előző állapot 1 évig tartó 

archívumban tartásával 

A tevékenységéről szóló 

tájékoztató magyar és angol 

nyelven  

A változásokat követően 

azonnal  
Az előző állapot törlendő  

A hatósági ügyek intézésének 

rendjével kapcsolatos adatok:  

 

Hatósági ügyekben 

ügyfajtánként és 

eljárástípusonként a 

hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe, az 

ügyintézéshez szükséges 

A változásokat követően 

azonnal  
Az előző állapot törlendő  
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dokumentumok, okmányok, 

eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása, alapvető 

eljárási szabályok, az eljárást 

megindító irat benyújtásának 

módja (helye, ideje), 

ügyfélfogadás ideje, az 

ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő), az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok, az 

igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás, az 

ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke, 

tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről  

Közszolgáltatások  
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében 

nem releváns 

A Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság nyilvántartásai: 

 

A fenntartott adatbázisok, 

illetve nyilvántartások leíró 

adatai (név, formátum, az 

adatkezelés célja, jogalapja, 

időtartama, az érintettek köre, 

az adatok forrása, kérdőíves 

adatfelvétel esetén a kitöltendő 

kérdőív), az adatvédelmi 

nyilvántartásba bejelentendő 

nyilvántartásoknak az e 

törvény szerinti azonosító 

adatai; a közfeladatot ellátó 

szerv által – alaptevékenysége 

keretében – gyűjtött és 

feldolgozott adatok fajtái, a 

hozzáférés módja, a 

másolatkészítés költségei  

A változásokat követően azonnal  
Az előző állapot 1 évig tartó 

archívumban tartásával  

Nyilvános kiadványok: 

 

A közfeladatot ellátó szerv 

nyilvános kiadványainak címe, 

témája, a hozzáférés módja, a 

kiadvány ingyenessége, illetve 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében 

nem releváns 
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a költségtérítés mértéke  

Döntéshozatal, ülések  
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében 

nem releváns 

A szerv döntései, koncepciók, 

tervezetek, javaslatok  

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében 

nem releváns 

A helyi önkormányzat 

képviselő-testületének 

nyilvános ülésére benyújtott 

előterjesztések a benyújtás 

időpontjától. Összefoglaló a 

véleményezők észrevételeiről 

és az észrevételek 

elutasításának indokairól  

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében 

nem releváns 

Pályázatok: 

 

A közfeladatot ellátó szerv 

által kiírt pályázatok szakmai 

leírása, azok eredményei és 

indokolásuk  

Folyamatosan  
Az előző állapot 1 évig tartó 

archívumban tartásával  

Hirdetmények, közlemények  Folyamatosan  
Az előző állapot 1 évig tartó 

archívumban tartásával 

Közérdekű adatok igénylése:  

 

A közérdekű adatok 

megismerésére irányuló 

igények intézésének rendje, az 

illetékes szervezeti egység 

neve, elérhetősége, s ahol 

kijelölésre kerül, az 

adatvédelmi tisztviselő vagy az 

információs jogokkal 

foglalkozó személy neve  

Negyedévente  Az előző állapot törlendő  

A közérdekű adatokkal 

kapcsolatos kötelező 

statisztikai adatszolgáltatás 

adott szervre vonatkozó adatai  

Negyedévente  
Az előző állapot 1 évig tartó 

archívumban tartásával  

A közfeladatot ellátó szerv 

kezelésében levő, a közadatok 

újrahasznosításáról szóló 

törvény szerint újrahasznosítás 

céljára elérhető kulturális 

közadatok listája a 

rendelkezésre álló formátumok 

megjelölésével, valamint a 

közfeladatot ellátó szerv 

kezelésében levő, a közadatok 

újrahasznosításáról szóló 

törvény szerint 

újrahasznosítható közadat 

típusokról való tájékoztatás, a 

rendelkezésre álló formátumok 

megjelölésével  

 

 

A változásokat követő 15 napon 

belül  

Az előző állapot 1 évig tartó 

archívumban tartásával  



5 

 

A közadatok és kulturális 

közadatok újrahasznosítására 

vonatkozó általános szerződési 

feltételek elektronikusan 

szerkeszthető változata  

A változásokat követő 15 napon 

belül  
Az előző állapot törlendő  

A közadatok és kulturális 

közadatok újrahasznosítás 

céljából történő rendelkezésre 

bocsátásáért fizetendő díjak 

általános jegyzéke, a 

díjszámítás alapját képező 

tényezőkkel együttesen  

A változásokat követő 15 napon 

belül  
Az előző állapot törlendő  

A közadatok 

újrahasznosításáról szóló 

törvény szerinti jogorvoslati 

tájékoztatás  

A változásokat követő 15 napon 

belül  
Az előző állapot törlendő  

A közfeladatot ellátó szerv 

által megkötött, a közadatok 

újrahasznosításáról szóló 

törvény szerint kötött 

kizárólagos jogot biztosító 

megállapodások szerződő 

feleinek megjelölése, a 

kizárólagosság időtartamának, 

tárgyának, valamint a 

megállapodás egyéb lényeges 

elemeinek megjelölése  

A változásokat követő 15 napon 

belül  
Az előző állapot törlendő  

A közfeladatot ellátó szerv 

által kötött, a közadatok 

újrahasznosításáról szóló 

törvény szerint a kulturális 

közadatok digitalizálására 

kizárólagos jogot biztosító 

megállapodások szövege  

A változásokat követő 15 napon 

belül  
Az előző állapot törlendő  

A közadatok 

újrahasznosításáról szóló 

törvény szerinti azon 

jogszabály, közjogi 

szervezetszabályozó eszköz, 

közszolgáltatási szerződés 

vagy más kötelező erővel bíró 

dokumentum (vagy az annak 

elérhetőségére mutató 

hivatkozás), amely az 

újrahasznosítás céljából 

rendelkezésre bocsátható 

közadat gyűjtésével, 

előállításával, feldolgozásával 

és terjesztésével összefüggő 

költségek jelentős részének 

saját bevételből való fedezését 

írja elő a közfeladatot ellátó 

szerv részére  

 

A változásokat követő 15 napon 

belül  
Az előző állapot törlendő  
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III. Gazdálkodási adatok  

A működés törvényessége, ellenőrzések  

Vizsgálatok, ellenőrzések 

listája: 

 

A közfeladatot ellátó szervnél 

végzett alaptevékenységgel 

kapcsolatos – nyilvános 

megállapításokat tartalmazó – 

vizsgálatok ellenőrzések 

felsorolása  

A vizsgálatról szóló jelentés 

megismerését követően 

haladéktalanul  

Az előző állapot 1 évig tartó 

archívumban tartásával 

Az Állami Számvevőszék 

ellenőrzései: 

 

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános 

megállapításai  

A vizsgálatról szóló jelentés 

megismerését követően 

haladéktalanul  

Az előző állapot 1 évig tartó 

archívumban tartásával  

Egyéb ellenőrzések, 

vizsgálatok: 

 

egyéb ellenőrzések, 

vizsgálatok nyilvános 

megállapításai  

A vizsgálatról szóló jelentés 

megismerését követően 

haladéktalanul  

Az előző állapot 1 évig tartó 

archívumban tartásával  

Működés eredményessége, 

teljesítmény  

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében 

nem releváns 

Működési statisztika: 

 

A közfeladatot ellátó szerv 

tevékenységére vonatkozó, 

jogszabályon alapuló 

statisztikai adatgyűjtés 

eredményei, időbeli változásuk  

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében 

nem releváns 

Költségvetések, beszámolók  

Éves (elemi) költségvetés: 

 

A közfeladatot ellátó szerv 

éves költségvetése  

A változásokat követően 

azonnal  
A közzétételt követő 10 évig  

Számviteli beszámolók: 

 

a közfeladatot ellátó szerv 

törvény szerinti beszámolója  

A változásokat követően 

azonnal  
A közzétételt követő 10 évig  

A költségvetés végrehajtása:  

 

külön jogszabályban 

meghatározott beszámolók  

A változásokat követően 

azonnal  
A közzétételt követő 10 évig  

Működés  

Foglalkoztatottak: 

 

A közfeladatot ellátó szervnél 

foglalkoztatottak létszámára és 

személyi juttatásaira 

vonatkozó összesített adatok, 

Negyedévente  

A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig archívumban 

tartásával  
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illetve összesítve a vezetők és 

vezető tisztségviselők 

illetménye, munkabére és 

rendszeres juttatásai, valamint 

költségtérítése, az egyéb 

alkalmazottaknak nyújtott 

juttatások fajtája és mértéke 

összesítve  

Támogatások: 

 

A közfeladatot ellátó szerv 

által nyújtott, az 

államháztartásról szóló törvény 

szerinti költségvetési 

támogatások 

kedvezményezettjeinek nevére, 

a támogatás céljára, összegére, 

továbbá a támogatási program 

megvalósítási helyére 

vonatkozó adatok, kivéve, ha a 

közzététel előtt a költségvetési 

támogatást visszavonják, vagy 

arról a kedvezményezett 

lemond  

A döntés meghozatalát követő 

hatvanadik napig  
A közzétételt követő 5 évig  

Szerződések: 

 

Az államháztartás 

pénzeszközei felhasználásával, 

az államháztartáshoz tartozó 

vagyonnal történő 

gazdálkodással összefüggő, 

ötmillió forintot elérő vagy azt 

meghaladó értékű 

árubeszerzésre, építési 

beruházásra, szolgáltatás 

megrendelésre, 

vagyonértékesítésre, 

vagyonhasznosításra, vagyon 

vagy vagyoni értékű jog 

átadására, valamint 

koncesszióba adásra vonatkozó 

szerződések megnevezése 

(típusa), tárgya, a szerződést 

kötő felek neve, a szerződés 

értéke, határozott időre kötött 

szerződés esetében annak 

időtartama, valamint az 

említett adatok változásai, a 

nemzetbiztonsági, illetve 

honvédelmi érdekkel 

közvetlenül összefüggő 

beszerzések adatai és a 

minősített adatok kivételével  

 

A döntés meghozatalát követő 

hatvanadik napig  
A közzétételt követő 5 évig  
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Koncessziók: 

 

A koncesszióról szóló 

törvényben meghatározott 

nyilvános adatok (pályázati 

kiírások, pályázók adatai, az 

elbírálásról készített 

emlékeztetők, pályázat 

eredménye)  

Negyedévente  

A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig archívumban 

tartásával 

Egyéb kifizetések: 

 

A közfeladatot ellátó szerv 

által nem alapfeladatai 

ellátására (így különösen 

egyesület támogatására, 

foglalkoztatottai szakmai és 

munkavállalói érdekképviseleti 

szervei számára, 

foglalkoztatottjai, ellátottjai 

oktatási, kulturális, szociális és 

sporttevékenységet segítő 

szervezet támogatására, 

alapítványok által ellátott 

feladatokkal összefüggő 

kifizetésre) fordított, ötmillió 

forintot meghaladó kifizetések  

Negyedévente  

A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig archívumban 

tartásával  

Európai Unió által támogatott 

fejlesztések:  

 

Az Európai Unió 

támogatásával megvalósuló 

fejlesztések leírása, az azokra 

vonatkozó szerződések  

Negyedévente  

Az előző állapot legalább 1 

évig tartó archívumban 

tartásával  

Közbeszerzési információk:  

 

éves terv, összegzés az 

ajánlatok elbírálásáról, a 

megkötött szerződésekről  

Negyedévente  

Az előző állapot legalább 1 

évig tartó archívumban 

tartásával  

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA  

Adatok leírása  A közzétételt elrendelő 

jogszabály  

A közzététellel kapcsolatos 

határidők  

I. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok  

A hatóság döntésének 

hirdetményi úton történő 

közlése  

az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 88–89. §, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 28. § (4) és 

(5) bekezdés, a környezet 

védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 91/D. § (1) 

bekezdés, a vízgazdálkodási 

Haladéktalanul, ha a 

hirdetményi úton történő 

közlés, illetve a közhírré tétel 

feltételei már nem állnak 

fenn, eltávolítandó  
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hatósági jogkör gyakorlásáról 

szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rendelet 1/E. § (1) bekezdés és 

1/F. § (1)–(3) bekezdés  

A vízvédelmi hatóságként 

eljáró hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv által 

a környezet védelméről szóló 

1995. évi LIII. törvény 71. § 

(1) bekezdése alapján hozott 

döntések 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében 

nem releváns 

A hatóság döntéseinek Ákr. 

89. § (1) és (4) bekezdése 

alapján történő közhírré tétele  

az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 89. § (1) és (4) 

bekezdés  

Haladéktalanul, ha a 

hirdetményi úton történő 

közlés, illetve a közhírré tétel 

feltételei már nem állnak 

fenn, eltávolítandó  

A személyek széles vagy 

pontosan meg nem határozható 

köre számára életveszéllyel 

vagy súlyos kárral fenyegető 

helyzet megelőzése, elhárítása 

vagy káros 

következményeinek enyhítése 

érdekében hozott döntések 

[Ákr. 89. § (3) bekezdés]  

az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 89. § (3) bekezdés  

Haladéktalanul, ha a 

hirdetményi úton történő 

közlés, illetve a közhírré tétel 

feltételei már nem állnak 

fenn, eltávolítandó  

A közérdekű keresettel 

megtámadható döntések [Ákr. 

89. § (3) bekezdés]  

az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 89. § (3) bekezdés  

Haladéktalanul, ha a 

hirdetményi úton történő 

közlés, illetve a közhírré tétel 

feltételei már nem állnak 

fenn, eltávolítandó 

A vízgazdálkodási hatósági 

jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V. 22.)  Korm. 

rendelet 5/B. § a) és b) pontja 

szerinti, környezeti 

hatásvizsgálati adatlappal 

érintett határozatok 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében 

nem releváns 

A kéményseprő-ipari 

közszolgáltatók nyilvántartása: 

a) a szolgáltató neve, 

lakcíme/székhelye, b) az 

engedélyezett szolgáltatási 

tevékenység megjelölése, c) 

szükség szerint a 2009. évi 

LXXVI. törvény 22. § (2)–(3) 

bekezdéseiben, foglalt adatok, 

d) a 2009. évi LXXVI. törvény 

29. § a)–d) pontjában 

meghatározott adatok.  

a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és 

folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény 30. § (2) 

bekezdés  

Adatváltozás esetén 15 napon 

belül  

A vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény 44/F. 

§ (2) bekezdése értelmében a 

nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz 

a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és 

folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény 30. § (2) 

A változást követően azonnal  
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begyűjtésével foglalkozó 

szolgáltatók nyilvántartása  

bekezdés  

 

II. Gazdálkodási adatok  

Közbeszerzési terv, 

közbeszerzési terv módosítása  

a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 43. § (2) 

bekezdés a) pont  

Az elfogadást követően 

haladéktalanul, a tárgyévet 

követő évre vonatkozó 

közbeszerzési terv honlapon 

történő közzétételéig kell 

elérhetőnek lennie. A 

közzététel az elektronikus 

közbeszerzési rendszerben (a 

továbbiakban: EKR) a https:/ 

/ekr.gov.hu/ link 

megjelenítésével, a 2018. 

évnél korábbi tervek a 

Közbeszerzési Hatóság által 

működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban történő 

közzétételre hivatkozva, 

www.kozbeszerzes.hu link 

megjelenítésével történik  

Az előzetes vitarendezéssel 

kapcsolatos Kbt. 80. § (2) 

bekezdése szerinti adatok, 

vagyis az írásbeli összegezés 

vagy egyéb dokumentum vagy 

eljárási cselekmény 

jogsértőnek tartott eleme, a 

kérelmező javaslata, 

észrevétele, valamint az 

álláspontját alátámasztó 

adatok, tények, továbbá az azt 

alátámasztó dokumentumokra 

– ha vannak ilyenek – 

vonatkozó hivatkozás  

a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 43. § (2) 

bekezdés b) pont  

Az előzetes vitarendezési 

kérelem kézhezvételét 

követően haladéktalanul, 

legalább 5 évig elérhetőnek 

kell lennie. A közzététel az 

elektronikus közbeszerzési 

rendszerben (a továbbiakban: 

EKR) a https:/ /ekr.gov.hu/ 

link megjelenítésével, a 2018. 

04. 15. előtti adatok a 

Közbeszerzési Hatóság által 

működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban történő 

közzétételre hivatkozva, 

www.kozbeszerzes.hu link 

megjelenítésével történik 

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) 

pontjai alapján kötött és a 

közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződések  

a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 43. § (1) 

bekezdés a)–b) pont  

A szerződéskötést követően 

haladéktalanul, legalább a 

szerződés teljesítését követő 5 

évig elérhetőnek kell lennie. 

A közzététel a Közbeszerzési 

Hatóság által működtetett 

Szerződésnyilvántartó 

Rendszerben (CoRe) történő 

közzétételre hivatkozva, 

www.kozbeszerzes.hu link 

megjelenítésével történik  
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A részvételi jelentkezések és 

az ajánlatok elbírálásáról szóló 

összegezés  

a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 43. § (2) 

bekezdés c) pont  

A részvételre jelentkezőknek 

vagy az ajánlattevőknek való 

megküldéssel egyidejűleg, a 

közzététel az elektronikus 

közbeszerzési rendszerben (a 

továbbiakban: EKR) a https:/ 

/ekr.gov.hu/ link 

megjelenítésével, a 2018. 04. 

15. előtti adatok a 

Közbeszerzési Hatóság által 

működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban történő 

közzétételre hivatkozva, 

www.kozbeszerzes.hu link 

megjelenítésével történik  

Szerződések teljesítésére 

vonatkozó adatok: hivatkozás a 

közbeszerzési eljárást 

megindító hirdetményre 

(hirdetmény nélkül induló 

eljárások esetében felhívásra), 

a szerződő felek megnevezése, 

az, hogy a teljesítés 

szerződésszerű volt-e, a 

szerződés teljesítésének az 

ajánlatkérő által elismert 

időpontja, továbbá az 

ellenszolgáltatás teljesítésének 

időpontja és a kifizetett 

ellenszolgáltatás értéke  

a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 43. § (1) 

bekezdés c) pont  

A szerződés mindegyik fél – 

támogatásból megvalósuló 

közbeszerzés esetén szállítói 

kifizetés során a kifizetésre 

köteles szervezet – által 

történt teljesítését követő 

harminc napon belül, legalább 

5 évig köteles elérhetővé 

tenni, és az egy évnél 

hosszabb vagy határozatlan 

időre kötött szerződés 

esetében a szerződés 

megkötésétől számítva 

évenként kell aktualizálni, a 

közzététel a Közbeszerzési 

Hatóság által működtetett 

Szerződésnyilvántartó 

Rendszerben (CoRe) történő 

közzétételre hivatkozva, 

www.kozbeszerzes.hu link 

megjelenítésével történik 

A külön jogszabályban 

meghatározott éves statisztikai 

összegzés  

a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény módosítása 

miatt – figyelemmel az EKR 

rendszer bevezetésére – a 2019. 

évtől már nem kell statisztikai 

összegzést készíteni és 

közzétenni  

A külön jogszabályban előírt 

határidőig, legalább 5 évig 

köteles elérhetővé tenni, a 

közzététel a Közbeszerzési 

Hatóság által működtetett 

Közbeszerzési Adatbázisban 

történő közzétételre 

hivatkozva, 

www.kozbeszerzes.hu link 

megjelenítésével történik 

(utolsó közzétételi 

kötelezettség: 2018. évre 

vonatkozó éves statisztikai 

összegezés)  
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A közbeszerzési eljárás 

eredményeként az 

államháztartás központi 

alrendszerébe tartozó 

költségvetési szerv, továbbá a 

fejezeti kezelésű előirányzat, 

elkülönített állami pénzalap 

terhére megkötött, nettó 100 

millió forint teljesítési értéket 

meghaladó szerződések 

alapján teljesített kifizetés 

összege, közvetlen jogosultja 

és a kifizetés időpontja  

az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 6. melléklet 12. sor  

A kifizetést követő 8 napon 

belül. Az előző állapot nem 

törölhető  

Az európai uniós 

társfinanszírozással bonyolított 

pályázatok esetében a nettó 

100 millió forintot meghaladó, 

teljesített kifizetés összege, 

kedvezményezettje és a 

kifizetés időpontja  

az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 6. melléklet 13. sor  

A kifizetést követő 8 napon 

belül. Az előző állapot nem 

törölhető  

EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA  

Adatok leírása  A közzétételt előíró 

jogszabály vagy belső 

szabályozó 

A közzététellel kapcsolatos 

határidők 

I. Szervezeti, személyzeti adatok  

Közérdekű bejelentésekkel 

kapcsolatos tájékoztató adatok: 

levelezési cím, az elektronikus 

levelezési cím, a telefonszám, 

faxszám, esetlegesen a 

telefonos vagy – ha erre 

lehetőség van – a személyes 

ügyfélfogadási idő, a hatáskör 

és illetékesség rövid 

ismertetése – a panasz, a 

közérdekű bejelentés 

benyújtásának módjára 

vonatkozó tájékoztatás, szóbeli 

közérdekű bejelentés írásba 

foglalásáról készült 

másodpéldány személyes 

átvételének lehetősége  

a panaszokkal és a közérdekű 

bejelentésekkel kapcsolatos 

ügyek egységes intézéséről 

szóló 22/2014. (XII. 5.) BM 

utasítás 2–3. §  

A változást követően azonnal  

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok  

A „hozzáférés üzemeltetői 

adatokhoz” körben megadott 

adatok  

a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek 

elleni védekezésről szóló 

219/2011. (X. 20.) Korm. 

rendelet 45. §  

 

A változást követően azonnal 
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III. Gazdálkodási adatok  

Az ötvenezer forintnál 

nagyobb értékű adományra és 

az adományozóra vonatkozó 

adatok  

a belügyminiszter irányítása 

alatt álló egyes rendvédelmi 

szervek és oktatási intézmények 

részére felajánlott adományok 

elfogadásának rendjéről szóló 

szabályzat kiadásáról szóló 

26/2010. (XII. 29.) BM utasítás; 

a BM OKF és szervei részére 

felajánlott adományok 

elfogadásának rendjéről szóló 

22/2019. BM OKF főigazgatói 

intézkedés  

Az adomány elfogadásától 

számított 8 napon belül 

köteles honlapján közzétenni, 

és annak megismerhetőségét 

3 éven keresztül biztosítani 

 

 

 


