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Eger Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője az alábbi tiszteletteljes ajánlást tette az egységes
Közadat Keresőhöz történő csatlakozás kivitelezését tekintve a Heves Megyei Önkormányzatok
részére.

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu

19569-2/2008
Tisztelt Önkormányzat!
A Miniszterelnöki Hivataltól az informatikáért felelős kormánybiztos, Baja Ferenc megkereséssel fordult a megyei jogú
városok önkormányzataihoz, segítséget kérve arra, hogy a velünk kapcsolatban álló közfeladatot ellátó szerveket
tájékoztassuk az alábbiakról:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény 19.§
értelmében, a közfeladatot ellátó intézmények kötelesek elősegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Az
Országgyűlés által 2005. július 4. napján elfogadott, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC.
Törvény értelmében e kötelezettségüknek díjmentesen, elektronikus formában, honlapon is eleget kell tenniük, oly
módon, hogy ez ne igényelje az érdeklődő állampolgárok személyazonosítását, illetve mentesüljenek az adatigénylési
eljárás sokszor nehézkes folyamatai alól.
Ennek érdekében az intézmények kötelessége egyrészről a közérdekű adatok és dokumentumok közzététele a
világhálón, valamint a nyilvántartásokra vonatkozó leíró adatok összeállítása és rendelkezésre bocsátása az egységes
közadat kereső rendszer számára. (2005. évi XC. Törvény 7-8. §)
Az egységes közadatkereső rendszer (www.kozadat.hu) üzemeltetését a Neumann Kht. keretein belül működő Közadat
Program látja el, melynek szakmai felügyeletét a kormányátalakítást követően a Miniszterelnöki Hivatal vette át a volt
Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól.
A közadatkeresőhöz valamennyi jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szervnek csatlakoznia kell 2008.
július 1-jétől, nem elegendő az, hogy a saját honlapon közzéteszik a közadatokat.
A csatlakozások lebonyolításában a kijelölt ügyintézők: Roskó Éva (Tel.: 06-1-212-9220/117, e-mail:
roskoe@einfoszab.hu) és Szőke Patrik (Tel.: 06-1-2129220/223, e-mail: szokep@einfoszab.hu).
Önkormányzatunk vonatkozásában Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szarvaskő, mint körjegyzőség,
valamint a 4 kisebbségi önkormányzat csatlakozott jogszabályi kötelezettségének eleget téve.
A csatlakozás technikai kivitelezésében nagy segítséget nyújtott az IT-Nav Hungary Kft. képviseletében Juhász Péter,
aki mint informatikus nemcsak a csatlakoztatáshoz, , hanem a tartalmi adatfeltöltéshez is ért, ismeri a hivatkozott
jogszabályi elvárásokat és többek között, Szarvaskő honlapját teljes egészében kezeli. Amennyiben informatikus
híján szakmai segítségre van szükségük, a peter.juhasz@it-nav.hu Email címen, illetve a 20/5800489-es és a 36/317998-as telefonszámon kézséggel áll a rendelkezésükre.
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